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निवेदन 

सत्यसंकल्पाचा दाता भगवान 

सवं करी पूर्ण मनोरथ ॥ तुकाराम. 

श्री एकनाथ षष्ठीचे सुमह तावर म्हणजे बडोयाचे विधाप्रिय महाराज 
श्री. सयाजीराव गायकवाड द्यांच्या जन्मदिवकी संकल्पाप्रमाणं हा मंथ वाच- 

कांचे हाती दण्यास आम्हांस संतोष वाटत आहे. 

या मंथाची योजना ता. ८ डिसंबर १९९३२ रोजी निश्चित करण्यांत 
आरी,व ता £ फेब्रुवारी १९३२ रोजी म्रंथाच तयार इलि हस्तरिखित 
आम्ही छापण्यासादी छापखान्याचे हवारी केले म्हणजे समार अवध्या दोन 
महिन्यांच्या आंत माहितीची जुढ्छवाजुवव कर्ण, निरनिराव््या ठोकांडी 
पत्रव्यवहार करून त्यांना ठेख, आठवणी, कविता पाठविण्यास विनंति करणे 
इत्यादि गोष्ठी करण्यांत आल्याचं वाचकांस दिसून येईल 

या गरथाची साधनं आमच्या अपेक्षेप्रमाणे आम्हांस एके ठिकाणी मिव्टाङी 
नाहीत. ती सर्वत्र विखुररेरी आढब्ली, व ॒त्यामुढे त्याची जुटवाजुवव 
कृरण्याचे कामी आम्हांस सारिवाय फार विव आला. श्री. महाराज- 
साहेवांनी आपल्या ५८ वाच्या कारकीर्दीत अनेक उपयुक्त सुधारणा केल्या, 
पण त्या करतेवन्टी त्यांना किती चास बाला, टोकमतावर त्यांचा कसा 
परिणाम श्चाला इत्यादि गोष्ट कटण्यासादी बडोयांतील व बडोयाबाहेरीट 
वर्तमानपतांच्या फाइट व चिकटलवुके मिच्विण्याचा पुष्कढ प्रयत्न केला, 
पण दुदवाने त्यांत आम्हांस यज्ञ॒ आलें नाहीं. अधिक वेव्ठ मितां तर 
आमच्या प्रयत्नास थोडेसे यश्च येते. 

एका दृष्ठर्ने महत्वाची अशी वरीर साधन आम्हांस न मिटटाल्यानें 
श्री. महाराजसाहेबांची प्रसिद्ध चरित्रं, भाषणे व सरकारी रिपोर यांवरच 
आम्हांस आमची भूक भागवावी लगी. त्यांचा अल्पावधीत जो उपयोग 
करतां आला तो उपयोग आम्हीं केला आहे. 

गेल्या पन्नास वषत श्री. महाराज साहेवांचा हिदुस्थानांतील व हिवुस्थाना- 
बाहेरील अनेक ठोकांीं अनेक गोत संबेधघ आला. त्यापेकी बरीच मंडी 
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आज दुर्दैवानं हयात नाहीत. जी थोडी मंडन्टी आज विद्यमान आहित त्यांची 

नवि मिढवृन त्यांचे हष्टचे पत्ते इुडकून कादण्यांत आमचा बराच वेढ गेङा 
त्यानंतर ठेख किवा आठवणी पाठविण्यास त्यांना विनंतिपत्रे धाडण्यात 

आली. यपिकी ज्यांचेकदून वेटेवर म्हणजे ता. ८ मार्च १९३३ परयत ठेख 
कवा अआठवणी आल्या त्यांचा या ्रथांत समावेश केटा आहे, गोटमेज 
परिषद्, सर्वपक्षीय परिषद् अश्चा महत्वाच्या कायौत बरीच मंडी सध्या 
गुतली असल्याने त्याचेकट्कन लेख कवा आढवणी वैटिवर 
येऊ शाकल्या नाहीत. 

अका परिस्थितीत हा ग्रथ तयार याला असल्याने त्यांत बम्याच उणीवा 
राहिल्या आहेत आणि ता धानं छापला असल्याने त्यांत अनेक सुद्णदोष 
राहिटे आहेत त्यावदृख श्री महाराज साहेव व वाचकवर्ग क्षमा करनील अशी 
आशा आहे, दुसम्या आव्त्तीचा योग आल्यास ह्या व इतर चका दुरुस्त कृर- 
यांत यती हे सगणे नकोच 

[अ 

आता राहतां राहिटे एक काम, आणि ते म्हणजे आभार प्रदुर्धनाचं. पण 

त करण्यापूर्वीं ग्रेथाच्या मांडणीविषयीं दोन शाब्द छिहिल्यास ते अप्रासंगिक 
ठरणार नार्हीत असे वारत 

गरथाचे प्रारंभी पहिल्या भागात श्रीमत महाराजांचे चरित दिले आहे. 
श्रीमत महाराजसाहेबांच्या आयुष्यातील वेचक प्रसग वेऊन त्याच वर्णन 
रा. दाते यानी आपल्या या चरितिरेखात दिटँ असल्यान चरि्राची कसोी 
त्यांस लावून उपयोगी नाही. दुसन्या भागांत श्रीमत महाराजसाहेवांच्या 
गुणव्णनपर पण त्यांच्या कार्यविस्ताराची व॒ महनीय कामगिरीची कल्पना 
आणून देणान्या लेखाचा सग्रह केला आहे हे सवं ठेख आम्ही प्रारंभी जाहीर 
केरेल्या विषयानुक्रमाने दिले अहित. श्री. महाराज साहेवांनी आपल्या कार- 
कीर्दीति ज्ञानप्रसाराथ जे अविरत परिश्रम केटे ते सव हिदुस्थानस्या दष्ठीनें 
अपूर्वे व अनुकरणीय असल्याने तद्विषयक लेखांस साहजिकपणंच आम्ही अगम- 
स्थान दि आहे. त्यानंतर श्रामंतांनी कोणकोणत्या सामाजिक सुधारणा केल्या 
याची माहिती दिली असून तीवरून समाजसुधारणेच्या बाबतींतहि श्रीमंतांनी स्वै 
दिडस्थानच्या पुँ क्ली अघाडी मारली आहे हँ दिसून येईल. हा भाग वाचन 
इतर समाज सुधारक प्रमाणं श्रीमंत केवट बोलके सुधारक नाहीत, त्यांची या 
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चावतीतील कामगिरी “ आधीं के, मग सांगितलें ` या कोर्टीतीक आहे, 
असेच प्रत्येकजण म्हणेल. उद्योगघंदे, रेल्वे व रस्ते, सहकारी पतपेढ्या, 
स्थानिक स्वराज्य, आरोग्यरक्षण, इत्यादि कोकोपयोगी बाबीसाठी श्रीमंतांना 

आजवर तनुमनधनें करून काय काय प्रयत्न के हँ यापु सांगून त्यांनी 
राज्यकारभारात केलेल्या सुधारणाची यापु माहिती दिरी आहे. व्यापारः 
मेदीमर्ढे आज सर्वत्र हलासखी अहि, बिटिश्च हिदुस्थानची व काही देशी संस्था- 
नांची सापत्तिक स्थिति समाधानकारक नाही. अद्या स्थितीत बडोदं सस्था- 
नाचौ सांपत्तिक स्थिति समाधानकारक आहे, ह वाचन प्रत्येकजण श्री. महा- 
राजसाहेवास त्याच्या दूरदुर्ञी व मितन्ययी कारभारावहछ धन्यवाद देईल, 
याबहृट आगम्हाप मुढीच सराय वाटत नाही. महाराजाची राज्यकारभारातीर 
काटकसरीच स्पृहणीय वृत्ति दानधर्माच्या बाबतीत की उदार व ‹ दरिद्रं 
भर केोतिय, मा प्रयच्छेष्वरे घनम् ? या भगवदुक्तीनुसार अहि, आणि दान- 
धर्माच्या पद्धतीत त्यांनी काय सुधारणा केल्या, ह यापु सागितलं अ 
यान॑तर श्रीमंताची प्रवासाचीं आवड व व्यायामप्रियता याची माहिती देऊन 
दुपराभाग येथं सपविला आहे. 

तिसन्या भागात आश्चीवचनाचा व॒ महाराजविषयक संकीण ठेखाचा 
संग्रह केला आहे दुसम्या भागासाई योजिेल्या पण उर्छीसय हाती आल्या 
लेखाचा या भागातच समवेश केला आहे चवथ्या भागात श्रीमंताच्या गुण- 
वणंनपर, कविता देऊन पाचन्या भागात त्याच्या शयजी, मराठी, व गजराथी 
भाषणातील व प्रसिद्ध इकमतीरक काही सूक्ति, व सहाव्या भागात त्याच्या 

संबधीच्या काही आठवणी दिल्या आहेत हा भाग आम्हांस जास्त सजविता 
आरा असता, पण वेचेच्या अभावी तस करणें शक्य लाट नाही. 

वरील सवे लेख मराठी, गुजराती व इंग्रजी अशा तीन निरनिराल्या 
भाषांत टिहिले असल्यामुक त्याची मिसन न करितां त्यांचे भाषावार स्वतंत्र 
भाग पाडणें जरूर होतें असा सकरदर्नी कोणी आक्षेप वेह. पण प्र॑थाची 
विषयवार मांडणी केटी असल्याने असँ करणें अपरिहार्य अक्षल्यार्च विचा- 
राअतीं वाचकांस आदढटून येईल. 

वाचकांस ग्रथ योजनेची स्थूढ कल्पना आणून देण्यास वरी हकीगत 
सुरेश अहि. या विशिष्ट मांडणीमुरै प्रंथांत बरीच पुनरुक्ति आली आहे, हैँ 
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आम्ही जाणतों पण ती अपरिहार्य असल्याचं पुस्तक चाछ्तांच वाचकांचे 
ध्यानी यंडंल. 

गोरवग्रंथाची कल्पना निघाल्यापासून ती यक्ष॒स्वी करण्याच्या कामीं 
आम्हांस अनेक मित्रांनी बहमोर साहाय्य केलं आहे. त्यांत या पुस्तकासादीं 
लेख, कविता व आठवणी पाठविणान्या आमच्या लेखकमित्रां चा प्रथम साभार 
उदेख केा पाहिजे. या मिच्ांनी जर अल्पावर्धीत ठेख वरभैरे पाठविके नसते 
तर आमची योजना इतक्या वकर पार पडली नसती, ह उघड आहे. 

अंथासाठी आलेला मजकूर तपास्णे, शुद्ध करणं व संपादर्णे, इत्यादि कमे 
आमचे मित्र महाभारताचा्यं श्रीयुत चितामण विनायक वैय, प्रो. चिंतामण 
विनायक जोशी, प्रोफेसर रोमन्स व सोयरेसर वगेरेनी केरे, त्याबदल आम्ही 
त्यांचे कणी आहोत. तसेच आमचे परममित्र रा. विष्णु पांडुरंग नेने यांनी 
अनेक अडचणी उपास्थित श्चाल्या असतांनाहि अहनि मेहनत करून या 
गर॑थनिमिंर्ताच्या कामी आम्हांस बहुमोल मदत केली आहे त्याबहल आम्ही 
त्यांचे आभारी आहोत 

महाराज साहेचांविषयी प्रेम व आद्र बाठगणारे लोक अनेक आहेत. 
त्यापेकी वाढदिवस मडव्ाचे सदृस्य व इदुप्रकारा छापखान्याच उत्साही 
मालक रा. दामोद्र सांवव्छाराम यंदे, गुजराती सयाजीविजय पत्राचे चालक 
व संपादक श्रीयुत राजरत्न माणकलाल अवाराम ईीक्टर, महाराष्र राब्दकोशाचे 
संपाद्कद्य~रा. दाते व कर्वं-या मंडलीनीहि आम्हांस सुरवातीपासून अखेर- 
परयत साहाय्य केठं आहे. तसेच ग्रंथाची प्रेस कोपी तयार करणे, प्फ तपा- 
सरणे वेर कामीं रा रामचंद्र चितामण भवि, रा. दि. ना. पुरंदरे, रा. पद्रण- 
कर, प्राविण्याचे संपादक रा. तम्हणकर रा. पाँ. वा. नेने वगेरे मंड्टीच्या 
परिश्र्माचा कणनिर्दक्च येथें करावासा वाटतो. 

केसरी, कप्तान, जाग्रति, सकाठ, नवाकाठ, श्रीसयाजीविजय, विविधवृत्त, 
ज्ञानप्रकाड व नवगुजरात इत्यादि नियतकालिकांनीं आमची विनं तिपत व 
योजना मोफत छापल्याबहल वाढदिवस म॑डठ त्यांचे आभारी आहे. 

वरीठ मंट्ीच्या मदतीस छापखानेवाल्यां च जर साहाय्य नसते तर हा 
ग्रथ एवल्या थोड्या अवर्धत छापुन प्रसिद्ध॒ करतां आल्या नसता. या म्र॑थाचा 
मोठा भाग मुंबहं वेभव प्रेसमर्ध्ये छापा अटि. केवर्देहि मोदे काम असर्टे तर 



(७) 

हा प्रेस तें अल्प मुदतीत सुबक रीतीने छापुन देतो असें आम्हीं टेक होते. 
त्याची प्रचीती आमम्हास या प्रेसचे मेनेजर रा. सिद्धये व त्यांच्या हाताखाटील 
इतर कामगार मंडन्टी यांनी आणून दिली, ही गोष्ट आम्हीं यर्थ आनंदाने 
नमूद करतो. लक्ष्मीनारायण प्रेसचे मारक रा. अर्न॑तराव मोरमकर व इंदुपरकासच 
छापखान्यांतील रा. नरहरपंत, रघुनाथराव, वसंतराव य॑दे व शिवाजीराव घोरपड 
यानी आपञापलीं कामेँ वेलेवर उत्तम रीर करून प्ंबई वेभव प्ेसप्रमार्णेच 
आपला लोकिकाहि कायम राखला, हं नमूद करण्यास आम्हांस आनंद् वाटतो. 
मनारजन प्रेसचे रा. दा. र, मित्र यांनीहि कांहीं चित्रे छापून आम्हांस 
उपकरत केँ आहे. 

या पुस्तकांत छापलेल्या बम्याचा चि्ांचे ठसे खानगी कचेरीनें दिरेल्या 
फोटोवरून रा. विद्वांस, नेराय व दवणे यांनी अत्पावधीत करून दिले त्याबदर 
त्यांचे व श्रीसयाजी विजय प्रेसचे मालक श्री. राजरत्न माणेकलाल डो क्टर यांनीं 
आपल्याजवद्टचे कांही ठसे दिल्याबहल त्यां आम्ही आभारी आर्हत. 

सरतेरोवटी श्रीमंत महाराजसाहेवांनीं हा ग्रंथ स्वतःस अर्पण करण्यास उदार- 
मनाने आम्हांस परवानगी दिटी त्याबदठ त्याचे आभार मानून व या मंगल 
प्रसंगी त्यांना उदंड आयुरारोग्य काभो असं इच्छन हं निवेदन पुरं करतो. 

मुंबई, रामर्च॑दरराव शामराव माने पाटीर, 
ता. ८ मार्च १९३३. कायाध्यक्ष, वाढदिवप्त मंडल, 
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भाग पहिला 

श्रीमंत सयाजीराव महाराज यांच चखि 
णिः कि > दोयम 

( ठेखकः--श्रीयुत यरशर्व॑त रामकृष्ण दति, बी. ए , एक्एङ्. बी, 

मुख्य संपादक, महारा्र् शब्दकोश, पूरणे ). 

१. पुरव॑वृत्त 
(ण न्स 

समाजसंस्थेच्या इतिहासाकडे नजर फंकल्यास असें दिसून येईल क), समा- 
जाची अखड प्रगति होत राहण्यासाठी समाजांतीट व्यर्तीनी आपल्यांतीर 
राक्तीचा एक एक बिदू एकत्र करून जी एकमुखी व प्रातिनिधिक अक्षी सत्ता 
निर्माण केटी तिर्चैच नांव राजसत्ता होय. सर्व जगांत इतर कोणत्याहि संस्थे- 
पक्षां राजसंस्थेचा समाजाची राजकीय, धार्मिक, स।माजिक, आर्थिक उन्नति 
करण्याचे कामी फार मोठा उपयोग श्चाेका आहे. इग्टंड, जपानसारख्या 
देशांनी राजसंस्था नाममात्र कां होना राह दिली यांत इंगित हेंच होय. 
राजसत्ता यहच्छेने एकदा एकाक्डे व दुकषन्यांदा दुसम्याकडे अङी किरती 
न ठेव्तां ती एकाच कुलाकडे ठेवल्यामुटेँ तिच्यांत परपरेचा अभिमान 
उत्पन्न होऊन त्यातून श्रेष्ठ, ्रे्ठ्तर अरा व्यक्ति-राजे निर्माण रे. सारसा, 
कोणत्याहि राष्राचा किंवा त्यांतीट विशिष्ट समाजाचा किंवा एखाद्या घराण्याचा 
इतिहास पाहिला तरी हीच गोष्ट सत्य असल्याच आढदून येद. हिदु- 
स्थानच्या इतिहासांत गायकवाड धराण्यानं अदा कांही श्रेष्ठ व्यक्तीस जन्म 
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देऊन रष्टोन्नति व॒ समाजोन्नतीच्या कार्यास पुष्कढच हातभार लाविरेला 
अहि. त्या सवं व्यक्तमध्य श्रीमंत सयाजीराव महाराज ( तिसंरे ) हे अग्रगण्य 
होत. त्यांच्या घराण्याच्या पुर्ववृत्ताकडे थोडसं लक्ष देऊं या 

पुणे जिल्हा तट खेड ताटुक्यांत दावडी म्हए़ून एक गांव अहि, तै गायक- 
वाडांच मूढ गांव होय. या घराण्याच नांव ˆ गायकवाड › पडण्याबहल अङ्छी 
एक आख्यायिका प्रसिद्ध आष की, नदाजी नांवाचा एक इसम भोर संस्थानांत 
एका किलयाचा अमख्दार होता एके दिवर्ञीं एक मुसलमान खारिक किल्ल्या- 
जवद्यून काह गाह घेऊन चालला असतां नंदाजीस त्यांची द्या येऊन त्यानें 
किल्ल्याचे कवाड ( दार ) उघद्ून कांही गाई आंत घेऊन त्यांचा जीव वांच 
वला. म्हणुन त्यार्च गायकवाड हँ नांव पट्टं हा नंदाजी म्हणजे गायकवाड 
घराण्याचा संस्थापक दमाजी याचा आजा होय 

दमाजी गायकवाड हा सेनापति सखंडेराव दाभाञ्याच्या सेन्यांतला एक 
सरदार होता इ. स. १७२० साकी बाखापुर म॒क्ामी निजामाशी लिल्या 
कढाईत दमाजीनें विशेष पराक्रम केल्यामठ राहून खंडेरावाच्या रिफारसी- 
वरून दमाजीस ˆ समशेर बहाद्र ` हा किताब दिका तो अजूनंहि बडोयाचे 
राजे आपल्या नांवापुढं ठावतात. दमाजी इ. स १७२० च्या असेर्ीसि मरण 
पावला. त्यानतर त्याचा पुतण्या ( स्चिंगोजीचा पुत्र ) पिलाजी याची सेना- 
पतीच्या मृतालिकाच्या जागी नेमणुक श्ाटी. पिद्ाजी प्रथम खानदेर्ांत 
वस्ती करून राहिला होता, परतु पटं गजराथेत “ सोनगड › ये एक किष्ा 
धून ते त्याने आपं कायमचं वसतिंस्थान बनविे. तेथे राहून आसपास 
स्वारी करून पिलाजीने बरीच लूट व मल संपादन केला. तसेच इ. स, 
१७२४ मध्ये मांग सभेदार हमीदखान यास त्याच्या रात्रूविरुद्ध मदत करून 
महीनद्ीच्या पलीकडील भागांवर चोथ बसविण्याचा हक्क मिढविला. ही 
द्च्या पक्षास कंठाजी कदम बांडे याचीहि मदत असल्याम॒ढं गुजराथच्या 

चोथाहबदहल वांडे व गायकवाड यांत तेगा माजला, परत अधी चौथ वेण्याच्या 
करारावर दोधांचा सकोखा क्षारा. छत्रपति शाहूस यापैकी कोणाचैच करणे 
पसंत पडे नाही. याच सुमारास बाजीराव पेशवा व जिवकराव दाभाडे 
याच्यत वांकडं येन भिरापृरच्या रात जिंबकराव दाभाडे मारटा गेला 
व पिलाजी जखमी श्चाटा. परंतु पुर त्रिंबकरावाचा मुरुगा यषशव॑तराव ̀  दाभांडे 
यास सेनापतीपदाची वचं शाहूकट्ून मिक्ाठीं व पिलाजी गायकवाडास पूर्वी- 
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प्रमाणें त्याचा भ्ताङिकि नेमण्यांत आ; आणि शिवाय त्यास भसिनाखाससे 
हा नवीन किताब्रहि मिला. 

मराग्यांच्या प्रगतीस मंगल सुमेदार सरबुखंदखान याने काहीच अडथटा 
केला नाही. सवव दिद्धीच्या बवादशाहानें त्यास परत बोलावून जोधपूरचा राजा 
अभयसिंग याची गुजराथच्या स॒भ्यावर नेमण॒क केठी अभयसिगाने बरद 
शहर काबीज केठे व तह करण्याचें आमिष दाखवून विम्वासघातानें पिलि- 
जीचा खून कठा. परतु याचा तादश फायदा त्यास बिठकूल याला नाहीं 
आसपासच्या भह व कोठी लोकानी वंड केरे तें मोडण्यांत अभयसिंगाचें 
राक्तिसर्वस्व खची पटलं. इकडे पिटाजीचा भाऊ महादजी याने वडोदें शहर 
काबीज कें (इ. स. १७३२ ) तेन्हांपासून बडोदं शहर गायक वाडांची 
राजधानी सारी. 

पिरजीचा वडीठ मुर्गा दमाजी यानं याच सुमारास सोनगडाहून गुज 
राथैत चाल करून बराच मुख जिकिला. इ. स. १७३७ साली त्याने 
गुजराथच्या नवीन सुभेदारास मदत करून अहमदाबाद दाहराची अधं सत्ता 
व वसूलीचा हक संपादन केला. तसंच बाजीराव पेदावा उत्तरेकडे गेला आहे 
असं पाहून स्वध गुजराथचा अधी वसूल, विरमर्गाव जिल्ह्यातीर वसुङाचा 
कांही भाग मिख्वून त्यानं माच्या प्रवेद केला सन १७४८ मध्ये रघूजी 
भोंसले व॒बाव्ाजी बाजीराव पेशवा यांच्यांत जी तडजोड ्ाटी त्यांत 
दमाजीनं मारन्यांतून जी खंडणी पेतटी तिचा दहिशेव त्याने पेशव्यांस् यावा 
असंहि शाहूनं गायकवाड व पेदवे याम्य वितुष्ट येऊ नये म्हणून ठरविले 

दमाजीस गुजरारथेत स्वेरसंचार करण्यास पुष्कटठ वाव मिव्ाला व त्यानं 
बाद्राहाची गुजराथंतीर सत्ता जववजवक नामरेष केटी, ही त्याची 
प्ररोंसनीय कामगिरी होय. रशाहच्या म्रत्य॒नंतर दुमाजी ताराबा्ईच्या 
पक्षास मिखाला. फोजेसह साताय्यास येत असतां पे्ञग्यानेँ त्याजवर इटा 
करून त्यास पकडून कर्त ठेविले. परंतु दमाजीचा भाऊ केदारजी 
यानं या आणिबाणीच्या वेदी गुजराथ प्रांत सांभाठला. सर्व व्यवस्था नीर 
राखून सुरत जिल्द्याच्या वसुलाचा कांहीं भाग मिठविटा. दमाजीस केत 
ठेवूनहि गुजराथपासून कांहीं लभ्याश्च प्राप्त होईल असे चिन्ह पेषशव्यास 
दिसेना. तेग्हां दमाजीङी तह कर्णे च श्रेयस्कर वाटर. यावी १५ ठक्ष रुप्य 
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देऊन व्माजीनँ मागील बाकी निकालांत काढावी; गायकवाडाकडे जो मुलृख 
होता व ते पदे जिंकतील त्याचा अधा वाटा पेङव्यास दयावा; पेशव्यास 
सेन्याची मदत करादी आणि पेशव्यानीं अहमदाबाद शहर जिंकून गायक- 
वाडांच्या हवाटीं करावें असँ ठरलै. 

याप्रमाणे सन १५७५५ सटी राघोवादादा व द्माजी या दोघां छुष्कर 
अहमदाबादेवर चालून जाऊन, तोफाच्या भहिमारा्न त्यांनीं तं शहर काबीजः 
केरल, आणि त्याचा अर्धा वसूल पेशवे व गायकवाड यांनी वांटून घ्यावा 
अर्स निश्चित करण्यांत आले. सालअखेरीस खंबायतच्या नबावानै अहमदाबाद 
जिंकून घेतले, पण लागठीच दमाजीने त्यास हसकून ठावि्, 

इ. स. १७६१ साहं पानपतचें घनघोर युद्ध ॒श्यार्टे; त्यांतून जी मंडन्डी 
जीव बचावुन परत येऊ शकटी त्यांत दमाजी हा होता. त्यानंतर दमाजीन 
काठेवाडातीरु बराच मुलूख हस्तगत केला. कदी संस्थानच्या राजाच्या मुढीर्षीं 
लग्न केल्यामुटे त्यास आसपासचा बराच मुहुख आंदण म्हणन मिक्छाला 

माधवराव पेव्याविरुद्ध दमाजीनें आपञ मुलगा गोविंदराव यास राघो. 
वाच्या मदृतीस पाठविे. परंतु धोडप येथे सर्वोचा पराभव श्चाल्यामूढं माधव - 
रावानं द्रसाल १५ लास जादा खंडणी, २३ लाख रुपये दंड, पुण्यास नेहमीं 
३ हजार फौज व युद्धप्रसंगी जास्त ४ हजार सन्य इतक्या गोष्टी गोविद- 
रावापासून कबरूर करवून त्याची सुटका केली ( १७६८ ). याच सादी 
दमाजी मरण पावला. 

पिलाजी व दमाजी या दोन पुरुषांनी गायकवाड घराणे उदुयासं 
आणि, आणि गुजरात गायकवाडांची सत्ता अवाधित स्थापन 
केली. दमाजीन मोठ्या मुत्सदीपणानें वागन पेशव्यांस गुजराथ 
आपल्या हाताखाटी घालण्यास संधि दिली नाही, व इतर भानगडीमटे 
गुजराथकडे पेशव्यांस फारस लक्ष पुरवितां अं नाही हंहि खरं 
त्यावेढी प्रत्येक माणुसर आपल्यापुरतं पाहात होता. अश्चा धामधुमीच्या काटांत 
वेढ पडेल तँ वागर्णे आणि वारा वाहील तक्षी पाठ रफिरवि्णे हेच मत्सी - 
पणाचं राजकारण असे. दमाजीनं या संधीचा चांगल्या रीतीने उपयोग केला, 
व त्याच्या मरत्य॒नंतर जो गरहकलह माजला तो उत्पन्न ज्ञा नसता तर 
गायकवाडांची सत्ता गुजराथ, खानदेश, माठ्वा, कटिवाड, राजपुताना ह्या 
प्रदेरांत निष्कंटकं पसरली असती. 
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दमाजी मरण पावला त्यविेस त्यास चार मुटगे होते. सवात वडील 
सयाजी हा दुसन्या बायकोचा, पहिल्या बायकोचा मुलगा गोविंद्राव हा 
दुसरा सुलगा आणि तिसम्या बायकोचे मानाजी व फतेसिंग. दमाजीच्या 
मरणसमर्यीं गोकद्राव हा पेशव्यांचे अरकेत होता, हं मार्गे सांगितर्ठेच 
आहे. त्याने पेरान्याच्या सर्वं अटी कबूल करून आपल्या बापाची 
जागा व॒ सेनाखासखेक हँ पद् मिक्छविर्टे. परततु फततेसिग यान सयाजी 
हा वडील मुल्गा असल्याने त्याचा हक रुज व्हावा याविषर्यीं खटपट चार- 
विी. पेशवाई्तीर सुप्रसिद्ध न्यायाधीरा रामदाखी यानीं दिलेल्या निकाला- 
वरून इ. स. १५७५१ साीं सयाजीस सेनाखासखेर ही पदवी मिटटी व 
फत्तेसिंग त्याचा मुताीक बनला. यामुर्टे गो्विंद्राव व ॒फत्तेसिंग यांत वैर 
जुपले इतक्यात राघोबास पेशवाई पद् प्राप्त श्चाल्यामर्ढे त्याने गोविंदरावास 
गुन्हा सेनाखासखेट हं पद् दिं व गोविंदरावार्ने आपला अमर बसविण्या- 
सादीं बडोयास वेढा घातङा. यचवेढी पुण्यांत बारभाईचै कारस्थान होऊन 
राघोबा पदच्युत स्लाला. मदतीसादीं दादा गोविंद्रावाकडे आके, परतु त्याच्या 
पाठोपाठ पेशर्व्यांची फोज येऊन सेनापति हरिपंत फडके हेहि चाल करून 
आल्याकारणानें गोविंद्रावास बडोयाचा वेढा उठि भाग पडर्है. इकडे 
फततेसिंग व हरिपंत यांची सैन्ये एकत्र होऊन त्यांनीं महीतरिीं दादासाहेव 
व गोविंद्राव यांचा पराजय केला. तेव्हां गोविंद्राव पालनपुराकडे पदन 
गेला व राघोब्रादादा इग्रजांचे आश्रयास गेछा. 

राघोबासह इंग्रजी फोज कर्नेर कीरिगच्या हाताखालीं गुजरार्थेत उतरली 
व॒ गोविंद्रावाच्या विनंतीवरून त्यांनीं बडेोदं घेण्याचं ठरविटे. तेब्ां 
किण प्रसंग जाणून फत्तेसिगानें त्यांच्यारीं समेट केका व राघोबास पैसा 
व लष्कर यांची मदत करण्याचे अभिवचन दिले. राघोबादादानें गोविद्- 
रावास दक्षिणत जहागीर यावी व इंग्रन सरकारास या तहनाम्याच्या जामि- 
नकोबदल भडोच व॒ इतर परगण्यांचा वसूल यावा या अटी ठरल्या. या 
तहि इंगरजां चा पुष्कठच फायदा ज्ञारा. 

पुरंदरच्या तहानें इग्रन मराठे यामधील युद्ध बले. त्या त्त असें 
एक कलम होतें कीं, फततेसिंगास येशव्यांच्या हुकुमावांचून कांहींहि देण्या- 
धेण्याच। अधिकार नाही असे ज्ञाबीत स्ञाल्यास फत्तेसिंगानें इंग्रजांस दिलेठे 
मुलूख परत घ्यावे. फत्तसिंगास येश्च्यांचें ब्रेष्ठत्व अमान्य नच्छर्ते, परतु 
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त्य्या संमतीरवांच्चन कोणासही मुलख तोडून देतां येणार नाहीं ही गोष्ठ त्यासं 
कबूल नव्हती इग्रजास भडोच वगेरे मुलुख मिटाला याबदृल पुरंद्रच्या 
तहाच्या आधारं फत्तेसिगाने पुष्क तक्रार केली, परत त्याचा कांही उपयोग 
ज्याला नार्ही. ३ स. १७७८ मर्ये त्यानं ५ लक्ष रुपये नजराणा पेराव्यास देऊन 
सेनाखासखेटी ची वस मिटविरीं. 

याच साली इंग्रज व मराठे यांच्यांत पुनः युद्ध स॒रू आलं. ईग्रज सेनापति 
जनररु गोड हा बहुतक गुजरयाथ व्यपणार असं ओढचून फत्तेसिगार्न 
हग्रजांशी दोस्तीचा तह केला (२६ जानेवारी १७८० }. या तहानँ फत्ते- 
सिंगानें तापीच्या दृक्षिणेकडील म॒टख, भडोचचं उत्पन्न, नर्मदाकाटावरीट 
स्िनोर ही इग्रजांचे हवाटी करावीत आणि त्यांस ३,००० स्वाराची मदत 
करावी असँ ठरले. इंग्रजानी फततेसिंगास मही नदच्य। उन्तरेकडील प्रदेश 
देण्याची, व त्याच्या राज्याच संरक्षणची हमीं घेतली अराप्रकरिं हा तह 
चदटावाच्या व बचावाच्या स्वरूपाचा करण्यांत आला. 

यावेव्ी फत्तेसिंग अरत्य॑त सावधपणानें व मोभ्या कौरशल्यानं राजकारणी 
डाव खेत होता. इंग्रजांची फोज वरचट आहि असे पाहून त्याने इंग्रजांशी दोस्ती 
केली. नाही तर इग्रजांनी हां हां म्हणतां बडोदं राज्य आक्रमण केटे असते. पँ 
सारुबाईच्या तहांत फत्तेसिंगाजवठ असेला सर्वं मरटृख तसाच रहावा मात्र 
त्याने पेशाव्यास नियमित खंडणी यावी असें ठरटं यानंतर मरेपर्यत फत्ते- 
सिंगानें राज्य सुर्टीत चारुविरे ( १७८९ ). 

फतेसिंगाच्या म्रत्यूनतर गोविदृरावानं आपणास बडोयाचा कारभार मिटावा 
अक्षी पण द्रवारास विनति केटी. परंतु ती विफर होऊन त्याचा भाऊ 

मानाजी यासच अधिकार मिराला. पुं महादजी रिंयानें मध्यस्ती करून 
पेशचव्यांकड्न मानाजीची नेमणुक रद करविरी. त्याने इंग्रजांकडे मदत 
मागितली. परंतु सालबाईच्या तहान्वये इंग्रजानी या प्रकरणांत हात घाल 
ण्याचं नाकारं व पेश्व्यांनीहि तसं करू नये म्दए॒न खरता पाठविला. 
इ. स॒ १७९३ साली मानाजी वारल्यामुटं गोविंद्राव एकटाच वारस होता 
तरी त्यास कही करतां आटे नाही. नतर गोविंद्राव बडोयास गेला व थोडीक्षी 
चकमक होऊन सयाजीचा मुताेक म्हण॒न सवं राज्यकारभार त्याच्या 
हातात आल. 
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आवा शेलक्रर न॑वाचा इसम पेश्यातर्फ़ गुजरा्थेत सुभेदार होता. त्याने 
गाग्रकवादी सुङुखात वसुटीसंबधी तंटा आरंभिला, परेतु गोविंद्रावानेँ कोणा- 
च्यारि विरोधास न ज्ञमानतां त्यास कद् केलं. याच सुमारास पेश्चव्यानीं शुज- 
राथच्या वसुलाचा भाग पांच व्षाच्या कराराने गायकवाडास दिला. इ. स, 
१८०० मध्यं गोदिद्राव मरण पावा. 

भावाभार्वांच्या भांड्णांत तिष्हाइताच चांगर्टं च फावतें ही गोष्ट सत्य अहि, 
इग्रज व पेदवे यानीं गायकवाडांतीठ गृहकलहामुर्टे बशचसा मुलूख व खंडणी 
उकव्टली. भाऊभाऊ जर समजुतीनें वागते तर गायकवाडांची सत्ता अबाधित 
रकी असती. 

गोविंद्रावाच्या प्रत्युमुरढे राज्यात बरीच दुही माजली. गोविदरावाचा 
मुलगा आर्नद्राव नाकर्ता असल्यामुर्ँ अनोरस पुत्र कान्होजी यने गादी 
बटकावली. परंतु आनंद्रावाचा दिवाण रावजी अप्याजी याने इंग्रजांची मदत 
घेऊन कान्होजी व आनंद्रावाचा चुकता मल्हारराव यास हुसकून ठाविठे. 
इप्रजांनी दोघां सहि केर्दैत उविदे. 

इ. स॒ १८०२ सारी रावजी अप्पाजीङीं इंय्जानीं एक खासगी गुप्त करार- 
नामा करून, त्याच्या वंशजाच्या रक्षणाची हमी घेतली व गायकवाडावर तैनाती 
फोज ठादटी. प्रजा या प्रकाराबहल राव्जीस घरभेया, स्वापिद्रोदी म्हणुं 
लागली. परतु इग्रज म्हणतात की, व्यानं राज्याच्या हिताचा मार्गं स्वीकारल. 
ईंमरजांनी अरब सन्याचं वच॑स्व पगाराची बाकी मिती करून नाहीसे केले. 

याच सुमारास पेराव्यानीं विरिशञांशीं वसवा तह करून त्यांत पेशेवे व 
गायकवाड यांच्यांतील तटे बिरिहामार्फत तोडावे ही गोष्ठ कबूल केटी, 
वस्हच्या तहानें तीन महत्वाच्या गोष्ठीचा निकाल छगला. ( ९ ) गायकवाड 
हे बडोद्याचे राज्यकरतेँ ठरले. ( २ ) पेराव्यांची सत्ता चोहीकट्कन संपुष्टांत 
आर्ट. ( ३ ) हिद्स्थानच्या राजकारणांत इंमरजां चँ पूर्णं वर्चस्व प्रस्थापित 
याट आणि ते " म्हणतीर तें घोरण व रवाघतीरते तोरण? ही गोष्ठ सर्वास 
सर्यग्रकाराइतकी उघड स्ञाटी. गायकवाडाच्या संरक्षणाची हमी पेऊन त्यांनी 

भ (न ०.४ मेजर बोकर याची रेतिडंट म्हणून बडोयास नेमण़ूक केटी. 

दिवाणपदात्या बाबतींत रावजी नंतर त्याचा भाऊ बाबाजी व पुत्र सीताराम 
्याँ्यांतं तंटा छगला. आर्नद्राव मतिमंद् असल्याने रेसि्ट वकर याने सूर्व् 
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आपठी छाप बसविली. “रेतिर्देटचं सवनीं ठेकार्वे ̀  असँ आनंद्रावांनीं हद्म कादून 
जाहीर क्ट. आन॑ंद्रावास हाताश्ीं धरून रेसिेटर्ने कटिवाडांतीर मांडलीक 
संस्थानिकांकट्ून यावयाच्या खंडणीची कायमची व्यवस्था लाविली. नवा- 
नगर, पोरवेद्र, ओखामेडल या भागात माजलेली बंडाठी मोडली व चोहीकडे 
ईातता व ॒सुव्यवस्था अमलांत आणली. राज्याची व्यवस्था लागल्याम॒ढं 
इंग्रजाचे गायकवाडाक्डे जं कर्ज होतें तें बहूतेक फिटरँ होते, तरी पण इंय- 
जनीं रेसिटैट तसाच ठेवून दिला होता. रकरै गायकवाडाच्या खासगी 
गोर्टीतहि उवःाढवक केली होती. गोविंद्रावाचा दासीपुत्र मुकुद्राव व 
ओरसपुत्र मुरारराव यास नेमण़का ठरवून दिल्या. सीताराम याचा दिवाण- 
गिरी भिठविण्याबाबतचा अज नामंजुर करून बाबाजीस दिवाणभिरी 
देवविी. इ. स. १८११ मध्य कोडिनार गायकवाडास मोबदल्यांत मिका, 
परंतु त फारसं महत्वाचं नाही. 

सन १८१४ मध्ये कटठेवाडची सखंडणी व॒ अहमदाबादच्या इजाप्याचा 
पट्रा जब्हां पुरा क्षारा तेब्हां पेशव्यानें नवा करार कृरून देण्याचे 
नाकारले इतके नव्दे तर गायकवाडांना संडणी देऊं नये असें 
काठेवाडांतीट संस्थानिकांस अप्रत्यक्षपणे चिथविलँ. या गोष्ठीचा 
निकाल करण्याकरतां गायकवाडांनीं आपला दिवाण गंगाधरदाखरी यास 
पुण्यास पाठविले. त्याच्या संरक्षणाचा जिम्मा जरी इगरजांनीं घेतला होता 
तरी त्याचा पंढरपूर येथे खून स्ञाला. इग्रजांनीं या प्रकाराबदर पेक्ञ॒व्यास 
गायकवाडावरील सवे हक सोडण्यास भाग पाडिर्छे. पुरे १८१८ त पेश्शव्यांचें 
राज्यच लयास् गेल्यामुर त्याच्या सर्व॒ देण्याषेण्यापासून गायकवाड़ 
मुक्त यारे. 

गगाधरङास्व्यांच्या खुनांत रावजीचा मुलगा सीताराम यांच अग असल्याचे 
उषडकीस आल्यावरून इंग्रजांनी त्यास केद् केले. इ. स. १८०६ मर्ये रीज॑र 
म्हणून नेमा फत्तेसिंग आतां स्वत॑त्रपणें वाग रागक. इग्रजां ची सत्ता त्यास 
खपेना. त्यावेढ्वा रेसिडैट कार्नाक यार्न आपल्या पसंतीचा दिवाण 
नेमण्याबहल आग्रह धरा व कागटीच ही गोष्ट॒स्वतः अमलांत आणी. 
ओखामंडद्टांत याच वेढी बेड श्याल. तेर्हां अव्यवस्थेच्या सवबीवर हंग्रजानी 
सवं ओखामंडढ ((द्रारकेरिवाय) खारसा केठं व संस्थानिकांच्या खंडणीवसुरीचा 
अधिकारहि त्यांनी बजाविण्यास सरवात कठी. पेरावाई अस्तंगत श्याल्यावर 
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किरून गायकवाडारीं तह करून तैनाती फोजच्या वादीबहल बराच मुटूख 
इग्रजानीं हस्तगत केला. 

या सवं प्रकारावरून बडोयाच्या राजकारणी रोकांत इप्रजाविंषयी आद्र 
नाहीसा लाला याच सुमारास आनंद्राव ( १८१८ ) व फत्तेसिंग ( १८१९) 
दोघोहि मरण पावले व सयाजीराव दुसरे गादीवर आरे. फत्तेसिगाची बायको 
राधावाई व तख्ताबा यांनीं रीजंट होण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सयाजी- 
रावांनीं स्वतःच रीजंटचे अधिकार षेण्याच ठरविठे. सयाजीराव हे अत्यंत 
इषार व पार्णादार निघाले. 

प्रजेला अत्य॑त आवडते, अतिङ्ञय धूर्ते, चाणाक्ष, इटठनिश्वयी, बाणेदार 
उयोगी, स्वतःचे अधिकार बजावण्याविषयीं तत्पर, कटकषरी, न्यायी व 
नीतिमान् अक्षा प्रकारचे थोरले सयाजीराव असून त्यांनी मोठ्या चातुर्यानें 
च मोठ्या चिकाटीनं आपङे गेठेरे हक्क निरिशांकदून पुनः मिकविले. आपं 
सेन्य इथ्रजांनीं वापरल्याबदल कांही तरी रक्कम आपणास मिकावी अङ्ञी 
मागणी केटी व संस्थानच्या अंतर्गत कारभारांत अतपर नर्शांनी हात घां 
नये असुं मुंबईचे गज्हर्मर एठफिन्स्टन यास कटवि. 

इ. स. १८२०-२१ साली सयाजीराव व ॒एकङफिन्स्टन यांची जी भेट 
दाली तीत (१) कजं फेड कर्णे, (२) इग्रजारी खुला व्यापार व म्यवहा।र ठेवणे, 
(३) परराष्टा्शीं इग्रजांच्या संमतीशिवाय व्यवहार न करणें या तीन अटी 
एरफिन्स्टनसाहेवांनी पुरे केल्या व या पारल्यास आपण गायकवारडतील 
अतगत कारभारांत हात धालणार नाहीं असँ सांगितले. सयाजीरारवानीं हे सर्व 
कबूल करटं. यावेव्टी दौलतीस जवठजवच्छ एक कोर्टाचिं कर्ज होतें. त्याबदल 
रेसेडट व सयाजीराव यामध्ये बराच वाद्व्िवाद् ज्ञाला. अखेरीस अर्ध्या 
रकमेबदहल हंग्रज जिम्मेदार राहिङे व अर्धी रकम सयाजीरावांनी आपल्या 
खासगतून याव अगर सावकारांना राज्यांतीर महार रावून यावे असें 
ईग्रजां्च म्हणणे होतें. सयाजीरावानीं शेवटपर्यत लढा रढाविला, परतु त्याचा 
कहीं उपयोग श्चाला नाही. कोटं ओंफ डायरेक्टर्सच्या खरित्यावरून 
एरफिन्स्टननें पुनरपि २० लाखाचँ कर्ज गायकवाडावर उकरून कादि 
व इग्र्जाच्या सागण्याप्रमार्णे व्यवस्था अंमटांत न आणल्यास सर्वं राज्याचा 
वसू करण्याचं काम आपणास करावें लागेल अक्षी निकड लाविली. 
सयाजीरावांचा कारभारी वेणीराम यांस इग्रजांनीं राज्यकारभारातून कादून 
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टाष्टून विल देवजीसं दिवाण नेमिरे, ही गोष्ठ सयाजीरावास आक्डलीं 
नाह. कजाबद्ल नऊ महाल पांच वर्षौपुरतं इमरजानीं आपल्या तान्या 
वेऊन कर्ज वारलै. तसेच तेनाती फोजेकरितां पुनः कांही महाल आपल्या 
अधिकारा चेतरे. 

याच सुमारास सर जोन माकम ह्यांच्या जागी कड द्र हे मुंबर्ईहचे 
गच्छनर स्याले. त्यांनीं सयाजीरावांङी सलोख्याच धोरण ठेवलें. प्यावर 
सयाजीरावांनी आपल्या खासगीत्न २५ लाखांची भरती करून दारतीच्या 
कर्जदारांची फेड केटी. त्यमु तारण घेतलेले नऊ परगणे देअर यांनी 
सयाजीरावास परत दिले. तरी पण बडोघाच्या अतर्गत व्यवहारांत मधून 
मधून हात घाण्याच धोरण इग्रजांनी चालुंच ठेविरं होते. इ. स. १८५५७ 
साली सयाजीराव मत्य् पावले. त्यांनी सतीची चाल व गुलाम विकण्याची 
पद्धत वंद केटी एकद्रीत त्याच्या कारकीदीत इम्रजांनी निरनिराल्या 
सबनीवर जप्त केठेला मुलूख त्यांच्या प्रयाने व जबर चिकाटीनैं सोडविण्यांत 
आला व गायकवाडास आपला कारभार करण्याच स्वातंज्य मिटे. 

सयाजीरार्वाच्या नंतर त्याचे तिषे मुलगे गणपतराव ( १८५७-१ ८५६ )}, 
संडेराव ( १८५६-१८७० ), व मल्हारराव (१८७०-७५ ) अनुक्रम गादी- 
वर बसले. त्यात खंडरावाची कारकीद् बरीच यरास्वी आरी. गणपतराव 
महारा्जाच्या कारकीदीत सुप्रसिद्धनी बी. सी. आय. रेखे वांधरी गेटी. 
खंडेराव महाराज यांच्या कारकीदीत मर्दनी व मैदानी सेटास विशेष 
उत्तेजन मिक्ाले यांनीच मकरपुरा राजवाडा बांधला, मौल्यवान् हिरे, जड- 
जवाहीर यांचा नमुनेदार संग्रह केरा, चांदीच्या तेफा ओतल्या, त्याच- 
प्रमाणें शिकारीसाठी एक राखीव जंगल ठेविलँ स्यां साठमारीचे सेढ होतात 
तो अगडहि यांनीच बांधला. इ. स. १८५७ साली शिपार्याच्या बेडात 
महाराजांनी निरि्ञा्ञी राजनिष्ठ राहून बहूमोक मदत केटी व तिची परतफेड 
म्हणून त्यांना दत्तक पेण्याचा हक्क व थोरल्या सयाजीरावाचि कारकीर्दीत बस- 
विकलेली जाद् ३ लाखांची संडणी माफ करण्यांत आरी. ता. २८ नो्वहैवर 
१८७० साठी संडेराव महाराज मरण पावले व त्यांचे बध मल्हारराव 
हे गादौीवर अले. 

सेडेरार्वाच्या पश्चात् त्यांच्या पत्नी महाराणी जमनाकाईसाहेव या गरोद्र 
हेत्या. त्या प्रसूत होपर्यत मल्हार्राव यांना रीजंट नेमण्यांत आरे. खंडेराव 
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महाराज व मल्हारराव यांची मने एकमेकांबदहल शुद्ध नसल्यामुटे जमनाबाई 
साहेवांच्या जिवास अपाय होण्याचा संभव हिता. मल्हाररावांनी तर त्यांच्या - 
वर अनेक कुभं रचर्ली. शेवटी राजवाञ्यांत राहणं सुरक्षित नाही असें सम- 
जून इ. स. १८७१ च्या मार्च महिन्यात त्या रेसिडट कर्नर बारसाहेव यांच्या 
आश्रयास जाऊन राहिल्या. ता. ५ ज॒ठे १८७१ रोजी त्या प्रसूत होऊन 
केन्यारत्न याल. त्या पिन्सेस ताराराजे होत. पुज श्चाला असतां तर संडेराव 
महाराजांच्या मागून त्यांसच बडोयाचीं गादी मिढाी असती; पण तशा 
प्रकारचा योगायोग नसल्याकारणानं मल्हाररावास आतां राज्याचा पुरा 
अधिकार भिरखाला. परतु ते भोठे भावडे व॒ उतावव्या स्वभावाचे असल्या 
कारणान स्वाथसाधु व छ्श्ञामती ठोकांस ही अनायास एक संधिच प्राप्त 
्याठी खंडेरावांच्या पक्षाच्या लोकांचा पुरा नायनार करण्याचा त्यांनी 
जणं काय विडाच उचर्हा ! खंडेरावांचा दिवाण भाऊ जिद् यांस 
ताबडतोब कारागृह दाखविण्यात अर्हे आणि तरंगांतच त्यांचा 
अत आला. ज्यांनी मल्हाररावांचा हृकूम ज्ञमानला नाही त्यांना भर 
चवाठ्यावर फटक्यांच्या रक्ष देण्यात आल्या. याबहर इईग्रजाकडे पष्कठ 
बोभाटे गेले सुरामती लोक वर करून चांगला हुर्ञार मनुष्य दिवाण नेमावा 
म्हणून सूचना ज्ञाल्या इ स. १८७३ च्या मार्च महिन्यात कर्नल बारच्या 
जागी कनक रोबर्ट फेअर हा रेसिईट म्हणन बडोयास आला, त्याने राज्यां तीक 
अव्यवस्थ बरहर मल्हाररार्वांची सडकून कानउघाडणी केटी व हिदुस्थानसरका- 
रासहि ब्डोयाच्या राज्यकारभारांत हात घालावा अशी सूचना केली. तेब्हां 
हिदुस्थानसरकारनें कनंल रिचि मीड ( अध्यक्ष ), मि. रेवेन्स्काफ्ट, नवाब 
फेज्चञष्टीखान व कर्नल एथरिज यच कमिशन नेमिरे कमिरानन बडो्यांतील 
अदाधुदरी, जुलूमजवरी व बेजवाबदारीचं रसभर्सत वर्णन करून वरि सर- 
कारकडे रिपोटं साद्र केला. त्यावरून -्डाईसरोय लोड नार्थत्रूक यांनीं मल्हा- 
ररावास एक खरमर्यीत पत्र लिन राज्याची सुधारणा करण्याविषयीं फर्मा. 
विषै व॒ यांत कसूर क्चाल्यासं निरि सगकारस कारभारांत हात. 
घालणें भाग पडे अज्ञी धमकी दिली; आणि निरिश्च सरकारच्या 
पसंतीच) दिवाण नेमण्यास सुचविँं, व॒ सुधारणा घडवून आणण्यासाठी 
१८ महिन्यांची मुद्ेत॒ दिली. आतां बाज अंगावर येते असे 
पाहृन मल्हाररार्वानी सुधारणा करण्याचा प्रयत्न चारुविला. पूर्वीचे दिवाण 
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-नाना खानेवलकर यांना कमी केरले व सुप्रसिद्ध दादाभाई नौरोजी या पारज्ञी 
गृहर्थाना दिवाण नेमे ( ५ अगस्ट १८७४ )}. परतु आपल्या सद्टचार्ने 
त्यांना नेमण्यांत आले नाही याचा रेसिईटास राग आला. 
ˆ नवीन दिवार्णाना बडोदं संस्थानची सुधारणा करतां येण 
अशक्य आहे ` असँ आपलें मत रेसिरदटनँ वरिष्ठ सरकारास कटवि. याच- 
सुमारास मूल नाही या सबबीवर मल्हाररार्वानीं रक्ष्मीगई नांवाच्या अकुलीन 
खीरी दुसरं लग्र केले. परंतु रेसिर्दटने लग्रास येण्याच नाकारटे. म्हणून 
ता. २ नोन्हेवर १८७४ रोजी मल्हाररावांनीं हिंडुस्थान सरकारकड रोसदेटास 
परत बोलावण्याबदल लिहिले. फेअर यास बदलून त्याचे जामी सर ल्यु पेली 
के. सी. एस्. आय. याची स्पेशल कमिरानर व हिदुस्थानसरकारचे एज॑ट म्हणून 
नेमण॒क करण्याच आधीच ठर होते व त्याप्रमाणे ते बहोयास येऊन दाख- 
लहि ब्चाठे होते. ता. ९ रोजी फेअरसाहेव यांनीं प्यालेल्या सरबतांत अर्सेनिक 
व हिरकणी यांचा थर प्याल्याच्या तटारी बसलेला रेसिडेन्सी ईक्टिरचे 
नजेरस आला. परंतु रेसिेटास अपाय मात्र दयाला नाही आजारांतून बरा 
द्याल्यावर कनक फेर आपल्या कामाचा चाज॑सर ल्युह पेटी यास देऊन 
निघून गेला. यानेतर बिरि्ांच्या गुप्त पोिसिांनी रेसिडेन्सीतल्या दोषां नोक- 
रांकटून रेसिडटास विष घाण्याबदल मल्हाररावांकट्ून मोटा कांच घेतल्याचा 
कबुलीजनाब रहन घेतला व सर्वं प्रकरण हिदुस्थानसरकारकडे पाठविले. 

ता १४ जनेवारी १८७५ रोजी हिदुस्थानसरकारनें मल्हाररावांस केद् 
केल्या्च जाहीर कठँ च त्यांना निरि सेन्याच्या पाहान्यांत ठेवण्यात आरट. 
संस्थानी सेन्याच्या बेशिस्त वर्तेनाबदर सैन्याधिकारी जनरर उेवीन यास 
जज्ाबदार धरण्यांत येईर अशी त्यास सक्त ताकीद् देण्यात आदी. सेन्याची 
मागीर सवं बाकी मात्र चुकती करण्यांत आी. नाना खानवेरुकर व दामोदर- 
पत यांनाहि अटक करण्यात आली. 

रेसिर्देगस विषप्रयोग केल्याच्या आरोपाची चोकरी करण्यासाठी निरि 
सरकारनें सर ॒रिचडं कूच ( चीफ जस्टिस बंगाल ) यांच्या अध्यक्षतेखालीं 
एक चौकी कमिशन नेमिर्ले. त्यांत सर रिचई मीड, मि. पी. एस. मेरविल, 
ग्वाङेरचे महाराज जयाजीराव हिंद, जयपूरचे महाराज व राजा सर दिनिकर- 
राव राजवाडे वगैरे सभासद् होते. मल्हाररावांच्यातफौ सार्जट रवरंटाइन, 
लिसिटर यांना वकीलपत्र षेण्यास बिरिश सरकारने परवानगी दिली व 
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त्याकरतां ७,५०० पोंड खर्चहि मज्ञर केला. कमिशनपुदरे जो पुरावा आला 
तो अत्यत असमाधानकारक व प्रस्परविरोधी हाता. साक्षीदारांस्या जवानीत 
धरसोड व परस्पर ताव्टमेढ नाहीं असें दिसून अ. निरि कमिानर्सनी 
मल्हाररावाचा रेसिडटास विषगप्रयोग करण्याचा हेतु होता असँ मत दिले, 
तर हिदी कमिङ्घनरसनीं तसा आरोप शावीत धरतां येत नाही अरस 
जाहीर करट. याचवेीं महाराणी जमनाबाईसाहेव यांनी हिंडस्थान सरका- 
रास अजंद््(रं विनंति केटी की, महाराणी व्हिक्टोरिया यांच्या जाहीरनाम्यान्वर्ये 
सेडेराव महाराजांस ( आपल्या पतीस ) दत्तक पेण्याचा हक माला होता, 
परंतु त्याचा उपयोग त्यांना करून वेतां आला नाही, तरी या बाबतीत 
दत्तक ॒षेण्याचा अधिकार स्वतःरछा ( म्हणजे जमनाबाई$्सहिव यांना ) 
मिव्ावा हिंदुस्थानसरकारनं यावर स्टेट सेकेटरी लोड साल्सबरी यांस 
बडेरद राज्यात गोधन व बखरेडा माजविल्याबदल मल्हाररावांना गादीवरून 
कादून खडेराव महाराजांच्या पत्नी महाराणी जमनाबाईसाहेव यांच्या मांडी- 
वर कोणी तरी दत्तक देण्यात यावा अशा प्रकारची शिफारस केटी. स्टेट 
सेकरेटरीकडून तश्रा प्रकारची मेजुरी मिव्छाल्यावरून ता. १९ एप्रिक १८७५ 
रोजी सरकारने जाहिरनामा कादून मल्हाररावास राज्यावरून दुर केल्याचें 
व त्यांच्या व्लाचा हक नष्ट केल्यार्च सवे लोकांस कठविटँ आणि लागदीच 
तीन दिवसांनीं त्यांना मद्रासेकडे नेण्यांत आं. रेसिटट सर ल्युड पेली 
याने बडो्यांतील प्रमुख सरदार, मानकरी, मृत्सदी, व्यापारी यांस एकत्र 
जमवृन इण्टिरा सरकारचा हृकूम व॒ जाहीरनामा वाचन दाखविला आणि 
सस्थान खालसा करण्याबहल्च्या सवै अफवा निराधार असल्याचे 
सवेत्रांस कव्छवि्टै. तरी पण ता २८ एप्रिल रोजी बडो्यात दगेधोपे 
द्यलेच. असिस्टट रेसिर्टेट कष्ट जंकसन व॒ सेनापति जनरल 
डेवीन याजवर हठे बले निरि शिपाई आणून सर रैचईडं मीडनें सर्व 
स्थिरस्थावर केटी व भ्हाररावाच्या दोन्ही राण्यांस मुंबरईस पाठविले. ता. २ 
मे १८७५ रोजीं महाराणी जमनाबाइसाहेव यांना बडोयास आणण्यांत आरे 
आणि सर टी. माधवराव यांस दिवाण नेमून राज्याची कुलम्ुखत्यारी दिटी. 
त्यानंतर महाराणी जमनावाईसाहे् यांच्या मांडीवर एखादा मुर्गा दत्तक 
चेण्याचे काम च्िरिङसरकारकद्ून सर टी. माधवराव व खुह् महाराणीसाहेब 
यांच्या पसतीवरच सोपविण्यांत आढ व नवीन राजवट सुरू ल्याटी. 



१४ भीसयाजीभोरकग्रंथ 
[थ ^ च 8 2 निनि नी गी मी „सि ठ, उ ए, क षा) 

२. बटपण 

मल्हारराव महाराजांच्या कारकीर्दीत राज्यात बराच रगोधठ माजा होता. 

परंतु “ धर्म॑संस्थापना्थाय संभवामि यगे युगे ̀  अदी गवाही देणारा भगवान 
जणं द्रवला आणि त्याने वटोद्रस्थ समाजाची विस्कढीत स्ञाठेटी घडी 
पुनरपि नीट बसविण्यासादी एका तेजस्वी, देदीप्यमान् व पराक्रमी बालकाची 
या कामी योजना केली. ह वालक इसरं तिसरं कोणी नसून हर्दीचि वडोयाचे 
महाराज श्रीमंत सयाजीराव हे होत. आजमितीस त्याच नाव उत्तम राज्यकरते, 
सुधारणांचे निस्सीम भोक्ते, शिक्षणाचे अध्वर्यु, स्वातव्यदेवतेचे उपासक 
म्हणून आसेतुहिमाचर इुमदुमत आहे. त्यांच्या आयुर्यांत रोमां चकारक 
प्रसंग आहित, सुवर्णं महेत्सवा ( प 1९ ) सारसे आनंदातिशयाचे प्रसंग 
आहित, मनोधैर्यं कसोटीस लावणारे प्रसंग आहेत, राजकारणांत उद्भवणाव्या 
अडचणीचे प्रसंग आहेत कौटिक आपत्ति व॒ मानसिक 
व्यग्रतेचे प्रसंग आहेत, सर्व॑ कांहीं आहे. परंतु रोकोत्तर, आदुर्घवत् 
व॒ भरतभूला लर्कामभूत व्रपति म्हणून त्यांच्या चरित्राचें 
प्रत्येकानें किती मनन करण्यासारखै आहे व मनोन्नति व समाजोन्नति कर- 
णारांस त्याचं चरित्र कितपत मार्गद्ौक अहि, ह दाखविण्याचा प्रस्तुत 
चरित्रपर ठेखाचा उदेश्च आहे. 

श्रीमत सयाजीराव महाराजांचा जन्म १४७ मार्च १८६३ रोजीं नाकषिक 
जिल्द्यांत मनमाडपासून सुमारे १८ मेलांवर असकेल्या कवठाणें नांवाच्या गवं 
काला. बहुधा महापुरुषाचा जन्म असाच सेडेगांवांतीट ब्योपडीत अगर 
रानावनांत क्ञालेला असतो, सयाजीराव हं गायकवाड घराण्यांतीर सुप्रसिद्ध 
द्माजी गायकवाड यांच्या प्रतापराव नांवाच्या भावापासून पांचव्या पिदीतील 
कारीराव गायकवाड यचि द्वितीय चिरंजीव होत. द्भाजीनं आपला भाऊ 
प्रतापराव यासि खानदेशांतीर एका स्वारीत मिलविलेली ४७ गिं 
देऊन त्याची व्यवस्था करण्यासादीं ठेविटं होते. परतु हीं गवं वेश्च. 
व्यांर्नीं आपल्या तान्यांत चेऊन त्या एेवजी नवसारी प्रांताचा काही 
भाग गायकवाडास दिला. या कारणान प्रतापरावाचे वंरजांस यापु 
निव्वठ शेतीवर उपजीविका करून रहावें काग व बडोयाच्या गायकवाडांस 
त्यांची आढठवणहि राहिटी नाही. सयाजीराव महाराज याचे वदी काषीराव 
यांची । स्थति श्रीम॑तीची नम्हती; परंतु ते कुटव कवढ्णँ गावी कुलीन, 
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अब्रूदार, खाऊनपिऊन सुखी म्हणन मानर्टे जात॒ असे. काकश्षीराव यांचा 
स्वभाव अतिकय माया व दिलद्र; (अंतरी निम, वाचेचा रसाः; आणि 
बोली गोड व॒ वागए़ूक सौजन्याची. उत्तम व नामांकित पेहेकवान म्हफून 
त्यां ची सत्र ख्याति पसरेटी होती, परंतु सेडेगांवां तीट परिस्थितीमुढे त्यांस 
शिक्षण मिग्टारेटं नन्त. 

काशीरावांचे दषे बंधु उखाजी व॒ सखारामराव यांनी गरिीस कदन 
व बड़ोदयाच्या गायकवाडाकी असले आपल नाते लक्षात घऊन, बडोयास 
जाऊन महारार्जाची भेट ॒पेण्याचा निश्चय केरा. त्यावेढी खंडेराव महाराज 
गादीवर होते. उखाजीनें त्यांची भेट घेतली व महाराजांनीहि त्यांचा 
चांगल्या तस्हैनँ मानमतराच ठेविला परंतु दुर्धैवानें उखा जीस प्रत्यक्ष कांही 
मदत मिण्यापूर्व।च खंडेराव महाराज निवत. मल्हारराव गादीवर आल्या- 
वर पुनरपि उखाजीनं त्यांची भेट घेतटी व त्यांनीहि त्यास पोषाख देऊन 
भरद्रवारात उसखराजीचा बहुमान करण्याचा विचार ठरविला; परंतु उखाजीने 
हा मान आपला वडीरुभाऊ कारीराव यास मिदावा अङ्ञी इच्छा दुर्श- 
विल्यावरून मल्हारराव यानी काज्ञीराव यास आणवृून पोषाख व थोडे 
पेन्शन दृऊन त्याची बोठवण केटी. 

कारीरावास आनंद्राव, गोपाद्राव व संपतराव असे तीन पुत्र होते. त्यापकी 
आनद्राव हे गोपाचरावाहून पांच वर्षानी वडीर व संपतराव हे २ वर्षानी लहान. 
गोपाढराव म्हणजे प्रस्तुत छेखाचे चरि नायक श्रीमंत सर सयाजीराव गायक - 
वाड, बडोयाचे महाराज होत. त्याच्या कहानपणाची हकिकत आजमितीस 
फाररीं उपलङन्ध नाही, व॒ र्यानाहि आपे बाङपण फारस स्मरत 
नाही. इ. स १९२६ सारी जेब्हां महाराज बडोयाहून प्रथम आपल्या 
मूगांवीं अलि त्यवेढी त्यांस पूर्वी बाल्पणांत ज्या गोष्ठी फार मोभ्या 
व भव्य होत्या अर्स वाटत होतें त्या अगदी ठहान दिसु रागल्या. जेथे पूर्वी 
माकठ मेदान हेतिं तथं गायकवाड घराण्यातील निरनिराज्या छोकांनी 
बांधठेढी घरं दिसून आरी. कहानपणापासून सयाजीराव महाराज अत्यंत 
चराख, पाणीदार, तेजस्वी असल्यामुटें हे पुटं मोठे भाग्यशाटी निपजतीर 
असे सवैतांस वाटत असे. भाग्यवान् पुरुषाचे गुण त्याच्या बाल्यावस्थैतच 
हग्गोचर होतात. तीच गोष्ट सयाजीरावांची. अर्थात् त्यांच्या बालपणाचें 
मातापितरांप् विशेष कौतुक वाटत असल्यास नवल काय ! 



१६ श्रीसयाजीमोरवब्रथ 

इ. स. १८७५ सार्लीं महाराणी जमनाबाईसाहेव यांच्या मांडीवर दत्तक 
देऊन त्या मुरास राज्याधिकार देण्याचे इंग्रजसरकारनें विलायत सरकारच्या 
सल्याबरहुकूम ठरवि्ँ आणि दत्तकाची निवड करण्या्च नाजक व महच्वार्च 
काम महाराणीसाहेवावर सोपिण्यांत अँ हं मागे सांगितटेच आहि. खुद 
वडोयास गायकवाड षराण्ययेर्कीं सदारिवराव, मुरारराव, गणपतराव, संडे- 
राव असे चौचेजण परंतु सुमारे २३-२४ वयाचे कुमार होते. ईग्रज सरद्ा- 
रची इच्छो अक्षी होती कीं, फार मोठा भुलगा राज्यावर न बसवतां एषादा 
रहानसा भ्रेरगा निवडल्यास कांहीं वर्षं॑त्याच्या अज्ञानपणात मुखत्यारीची 
जाऊन राज्यात सुग्यवस्था स्थापन करण्यास ठीक पडेलव त्या मुरासहि 
चांगठे शिक्षण देऊन राज्यकारभारास्त योग्य करता येष्ृल. त्यास हे कुमार 
नापसंत करण्यात आरे. याशिवाय कांहीं कुमार नाशिक व खानदरशच जिल्द्या- 
तहि होते. अर्थात् दूरवर द्वी पाचवृन मुलाची निवड करण्याचँ कम किती 
अवघड होते ह यावरून दिसून येईल. 

“न रत्नं हि अन्विष्यति प्रम्यते हि तत् › अस एका विख्यात कवी अर्थपूर्णं 
वचन आहि. त्यास अनुटक्षूनच की काय गायकवाड घराण्यार्तीर कुमार- 
रत्नांची चोकश्षी करण्यासार्दीं याच वेर्की एक पोटी पार्टी अकस्मात् कवटा 
गावी आरी व त्यांनीं गायकवाड आडनांवाच्य सर्वं पुरुषमंडीची चौकी 
करून कारीराव व त्याची तीन मलं यांस नाशिक यप्र आपल्याबरोबर नेल. 
र्थं कनल एथरिज यानं त्यास बडोयाचे मल्हारराव महाराज यास पदच्युत 
केलं असून गायकवाड धराण्यातीर एखादा योग्य मुलगा दत्तक घ्यावयाचा 
आहि व त्याकरतां ही च।कशी चाद असल्यार्च कटवि 

कवव्टाणें यथीट गायक वाडांचा बडोयाच्या गायकवाडाकीं कांहीं संब॑ध 
आहे छवा काय या संबधी बरीच चौकी करण्यांत आली नाशिक यथ 
“प्रूसकोंट › नांवाच्या पोटिसर अंमठदारानं तेथील उपाध्यार्याच्या चोपड्यांतुन 
यासंबेधानें कांहीं माहिती मिटविली व काशीराव आणि त्याचे तीन मले 
यांचा तसा निकट व जवटचा सं्बध असल्याचं निदरशनास आल्य.वख्नत्या 
सवौस बडोयास नेण्यांत आरै. याच वेढीं उखाजी व त्याचा म॒लगा दाक्ठासाहिवहे 
बडोयासच होते यावेढी कारीरावाचे तीन मुलगे व उखाजी चा मुटगणा अशा चार 

१ रईस, प्रथम खड प ३१ 
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मुलांतून निवड ब्हावयाची होती. बड़ोयास असलेठे इतर गायकवाड घराण्यां- 
तील कुमार नापसंत करण्यांत अष. असेरीस काीरावांच्या तीन मलापेकीं 
मधले गोपाव्राव यांस ता. २५७ मे १८५७५ रोजी पसंत करून 'सयाजीराव' या 
नावाने दत्तक चेण्याच ठरे, यावे गोपाव्टरावां चं वय १३ वर्षाचिं होते. 

यासंबेधाने अशी एक आख्यायिका प्रसिद्ध आहे कीं, महाराणी जमनाबाई 
साहेव यांनी काक्षीरावांच्या तिधां मुलांस ‹ तुम्हांस येथे कां आणण्यांत आटे 
है ऊक आहे काय !› असा प्रश्न विचारला असतां सवीत वडील आनंद्राव 
याँ कांही च उत्तर दिं नाही, कनिष्ठ संपतराव यांनी “ मला माहीत नाही 
असे सांगितलं, परंतु गोपाव्टराव यांनी चटकन् (“मी राजा होण्यासाठीं 
आर्ट असतं चुणचुणीत उत्तर दिटे दुसरी एक गोष्ट अक्षी सांगतात 
कीं, तिन्ही मुलाना खिरीच्या वार्या देण्यांत आल्या त्यावे्ढीं गोपाठरावांनीं 
नेमकी स॒वणोची वाठीच आपल्या वास्यास वेतली. भोजनाचे वेठीं महाराणी 
जमनाबाईसाहेव ज्या पद्धतीने जवतात, त्याकडे रक्ष ठेवून गोपा्रावांनीहि 
तीच रीत उचल्ली. या सर्वं गेष्ठीवरून ही राजचिन्हें आहेत अरस महा- 
राणींसाहेनांनी जाणून गोपाठरावानाच दत्तक धेण्यार्चै निश्चित केर्ठँ 
असे म्हणतात. 

मल्हारराव महाराजांस धरून नेल्यानंतर ता. २ मे १८५७५ रोजीं महाराणी 
जमनाबाई सहेव यानी मोतीबाग राजवाङ्यांत प्रवेश केठा. यवेडीं निशि 
सरकारने बडेर्द संस्थानचा राज्यकारभार सुरवीतपर्णं हाकण्यासाठीं अत्यंत 
लायक व कर्तवगार दिवाणाची योजना क्ली होती. हि दिवाण दुसरे तिसरे 
कोणी नसून प्रसिद्ध राजकारणी मृत्सद्ी सर दी. माघवराव हे होत. अव्वल 
्रिटिश अमदानींत सर सारुरजंग, राजा सर दिनकरराव राजवाढे, सर 

जंगबहादूर व सर ठी. माधवराव हे त्यावे््टीं साडेतीन शहाणे म्हणून गाजत होति. 

सर टी. माधवराव यांचा जन्म इ. स. १८२८ साली मद्रास शलाख्यांत 
तंजावर यथं जलाल. मद्रास येथील कलिजांत त्याच रिक्षण होऊन ते कांहीं दिवस 
युनिन्हर्सिंदी प्रोफेसर होते. नंतर त्याची जावणकोर संस्थानचे विवाण म्हणून 
नेभणुक क्चारी तेर्थं त्यांनीं एकद्र १४ वर्षं प्रधानपदाच्या अधिकाराचा उपमोग 
घेतरा. त्या राज्यांतहि त्यांनीं पुष्कठ सुधारणा केल्या. त्या नंतर दोन वर्ध 
इटूर संस्थानचे दििवाण म्हणुन त्यांनीं काम केर्लं व आतां खुद निरि 

३-४ 
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सरकारने आपल्या खास व््वासांतीक लायक इसम म्हणून इंदूर सरकार 
कट्कन मागून घेऊन त्यांची बडोय्याच्या दिवाणगिरसीवर नमणूक केठी. 

सर ठी माधवरावांच्याच सत्ल्यानं महाराणी जमनावाश््सहिव यांनी 
काशीरावाच्या तिधां मुलंना बडायास आणविले. त्यापेकीं, हुषारी, पाणीदूार- 
पणा, बुद्धिमत्ता, समयसचकता वगेरे बाबतीत मधल पुत्र गोपाव्छराव याच्या 
माषण(ची व वागणुर्क, ची महाराणी जमनाबाहसाहेवावर उत्तमप्रकारं छाप बसली, 
व ताबडतोब त्यांनी गोपाठरावासच दत्तक पेण्याच ठरविकं, आणि द्या 
गोष्टीची खबर एजंटसाहेवास दिरी ता २७-५- १७८५ रोजी सुम॒हूर्तानिं 
गोपाद्टरावाप्त विधिपुवंक दत्तक येऊन मोठा दरार भरवला. त्यावेढी सर्वं 
सरार, दरखदार, असामद्ार, सरकारी ओफिसरसं, शेटसावकार, वगेरे हजर 
असन व्रिरिश्च सरकारचे एजंट सर र्चडं मीड हेहि उपस्थित होते. एजंट 
साहेवांनीं अपल्या भाष्णांत गोपाब्टरार्वांच अभिनंदन करून बिरिश्च सरकारन 
त्यांस तिप्तरे सयाजीराव, बडोयाचे महाराज म्हषून गादीवर वस्रिल्याचं जाहीर 
कठ. याप्रमाणे गोपार हा खरोखरच ‹ गोपाल › म्हणजे ^ परथ्वीपार › श्चास. 
नंतर तोफांची सामी, नजराणे होऊन द्रशर बरखास्त बारा. रेसिटैटनं 
महारा्णी जमनावाईसाहेव याची गांड घेऊन सयाजीरावांच्या शिक्षणाचीं 

व एकदुर राज्याची व्यवस्था सर टी. माधवराव यच सहयाने करावी अस 
सुचविं ता २९ रेजी बडादयांतीर प्रमुख देवालयात जाऊन महारानी 
देवताच दुन पेतटं व रेसिडंट साहेवाची सरकारी व सार्बजनिक रीत्या 
भेट षेतली अशा सतीन महाराजांच्या १२ व्या वर्षीच त्यांस राजपदं 
प्रत्त ज्ञाटें व त्यांच्या आयुष्यांत विलक्षण स्थित्य॑तर घडून अलि. 

३, विद्यार्थी दशा 

सयाजीरावांच्या शिक्षणाला ता. ७ जून १८७५ रोजी प्रारभ ज्ञाला, 
त्फ विवक्षीं सरस्व्तीचं पूजन करून त्यांस केरावराव पंडित व॒ भाऊ मास्तर 
यांच्या स्वाधीन करण्यांत आले. सरकार वाङ्याच्य वरच्या मजल्फावर 
त्यांची शाखा करण्यांत आली. आणि तेथे दोषेहि शिक्षक आढी पारकं 
त्यांस सुमारे ५ तासं शिक्षण देत असत. यावेढीं त्यांस्याबरोवर त्ये 
धाकृटे बंधु संपतराव क शुरुतमाञ दादासाहेव याच शिक्षण चल् हेति. 
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आरभीं फक्त मराठी भाषाच शिकविण्यांत येत अपे. नेतर कांही दिवसांनी 
गुजराती व ऊद भाषांचाहि अभ्यास सुरू करण्यांत आला. 

रोसेटट सर रिचडं मीड यांर्चहि महारा्ांच्या िक्षणाकडे रक्ष्य होतेच, 
सरकार वास्यांतीरु जागा व तेथीर भोवताट्च वातावरण ही महाराजांच्या 
रिक्षणास अनुकूल नव्हती. यामु सरदार व इतर मोठे कामगार यांचीं 
महाराजांच्या च वयाचीं मुर एकत्र करून त्यांस शिक्षण देणारी राजपुत्रा ची 
एक शाढटा असावी व तिचा प्रिन्सिर्पेो एखादा अनुभवक्षीर व तज्ज्ञ य॒रोपियन 
असावा असें रेसिडंटसाहेवांनीं मुंबई सरकारस कथ्विहं. ही सूचना मान्य 
होऊन ती अमलांत आणावया्चं काम॒ नेतरचे रेसिडंट मेटविलसाहेव यानीं 
पार पाडरल. 

उत्तम, कार्यक्षम, व कर्तबगार वियार्थी निपजावयास ज्या अनुकल साध- 
नांची जरूर असते त्यामध्ये वियादान करणा-या ग॒रूची भूमिका अर्त्य॑त 
जवाबदारीची व महत्वाची असते. श्रीशिवछत्रपतीचा उद्य होण्यास राज- 
माता जिजाबाई व गुरु दादोजी कौँडदेव ययाच शिक्षणच कारणीभूत श्चा. 
तद्तच ओमत सयाजीराव यांचे पहि गुरु व नंतरचे गुरु मि. इरियटसाहेव 
यानीं सयाजीरावांच्या रिक्षणासंबंधी अत्यैत प्रशंसनीय, कठकट्टीची व 
आस्थापूर्वक मेहनत किती वेतटी हैँ पु समजेटच. 

महाराजांच्या रिक्षणास सुरवात इ्ाल्यावर, नोग्हबर महिन्यात परिन्स ओंफ - 
वेल्स ( सतवे एडवडं ) यांचे हिंुस्थानांत आगमन ञ्चं व तन्निपित्त एक् दोन 
महिने महारार्जा्च शिक्षण बंदच होतें रेसिडंट सर रिचडं मीड, महाराणी जमना- 
वाईसाहेव, व महाराज दिवाणसाहैवासमवेत आक्टोनर २५ रोजी मुंबईस 
येऊन दाखल श्चाले. युवराजां च्या स्वागतासादीं ग्हाइसर्रोय लर नेर्थन्रूक हेहि 
मंबईस आके होते, त्याच्या आणि महाराणी जमनावाईसाहेव व महाराज 
याच्या मुषटाखतीहि स्लाल्या. ता. ९ नो्हंवर रोजी जेन्हां युवराज मुंबई 
मुक्रामीं येऊन दाखल श्याठे तेन्हांहि श्रीमत सयाजीराव यांच्या व त्यांच्या 
शिरस्त्याप्रमाणे भटी व॑ परतभेदी द्चाल्या. युवरारजानी महाराजांसं एक तरवार, 
चाबूक, रत्नजडित तपकिरीची डबी बव एक आं गदी इतक्या वस्तु भेटीदाखट 
दिस्था आणि बडोयाच्था सेन्याचीहि पहाणी केटी. 

यामंतर एकाएकी युवराजा चा बडोयास भेट देण्याचा विचार ठरला. 
त्याञुटे त्याच स्वागत करण्यासादीं महारा्जांचीं स्वारी मौढ्यं तांतडीनें 
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बढ़ोयास आली व॒ स्वागतसमारंभाची जंगी तयारी सरू स्याी. 
ता. १९ रोजी युवराज बडोय्यास उपस्थित द्याले त्यावेढीं 
महाराज, सर टी. माधवराव, नवीन रेसि्टेट पी. एस्. मेटविटसाहेब 
यानी त्यांचे स्टेङानवर चाग स्वागत कट. नतर पिन्स सहेवांची सोन्याच्या 
अवारीतून खास सरकारी हत्तीवरून मिरवणाक कादण्यांत आली. रोसेडेन्सीत 
पानसुपारी, हारतुरे वरे समारंभ होञ्न महाराजानीं युवराजांची रजा 
घेतली. दुपारी युवराजांनीं सरकारी शत्या महाराणी जमनाबाईसाहेव व 
सयाजीराव महाराज यांची मोतीबाग राजवा्यांत भेट घेतठी. या प्रसंगी 
साटमारी, कुस्त्या, बेलांच्या टकरा वगेरे सेढ त्यांच्या स्वागतासार्दीं महाम 
करण्यांत आङे होते ते युवराजांनी पाहिरे. ता. २० नोन्हेवर रोजी युव- 
राजांनी चित््याची शिकार केल्यानंतर मोतीबाग राजवाङ्यांत त्यांस मोठ्या 
थाटाची मेजवानी देण्यात आढटी. त्यावेगीं उत्तरादाखरु भाषण करताना 
युवराजानी आपं चांगले स्वागत केल्याबहल महाराजांचे आभार मानले व 
महाराजांनी शिक्ष्णांत उत्तरोत्तर प्रगति करून आपल्या संस्थानाची सर्वांमीण 
सुधारणा पुटं घडवृन आणावी अशी आश्चा प्रदुर्चित केटी. य॒वराज साहैबाचें 
भविष्य आजमितीस ततोतंत खरं ठर, है महाराजांच्या आतांपर्यतच्या 
उज्वल कारकीर्दवरून आपणाप्त स्पष्ट दिसत आहे. 

जमनाबाई साहैवांनी युवराजांच्या पल्नीस आपल्या जवाहीरखान्यां तील एक 
रत्नजडित मोत्यांचा हार व एक जडावाचा कठा असे दोन उने मोल्यवान् 
अलंकार नजर केले. 

याप्रमाणे मेजवान्या, द्रार, भाषर्णे, शिकार, नजराणे वगेरे आगतस्वाग- 
ताचे सवे शिष्टसंमत प्रकार व पाहुणचार येऊन युवरार्जांची स्वारी ता. २३ 
नोग्हैबर रोजी रात्रीच्या गाडनिं मुंबईकडे रवाना ्ञाटी. 

राज्यकर्त्याला आवयक असें शिक्षण देण्यासाढं एखाद्ा यरोपियन शिक्षक 
महाराज।साढठी नेमण्याची योजना मुक्रर आली. रेसिटैट मेरविलसाहैव यांनीं 
त्यांचे एक मित्र रत्नागिरीचे डिर्दरिक्ट जज मि. एच्. एम्. बडवुड यांची 
या बाबतीत सष्ठामस्षरत घेतली. बडवुडसाहेवांनी मद्रास्तच्या पृवीच्या अंक्टिग 
गन्हनेरचे चिरंजीव एफ्. ए. एच इर्ियटसाहेव 1. ¢. 8. यांच नाव सुचविै. 
इरियरसाहिवांनी कांही दिवस रत्नागिरसस अंसिस्टंट कठेक्टर्चै व वब्ाडच्या 
दागसात्याच्या डायरेक्टरचं काम केठे होतें. मेटविलसाहेवांना ही सूचना 
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मान्य यी व इङियट साहेवांस महाराजा चे शिक्षक नेमण्यांत आटे. ता.१२ 
डिसंबर १८७५ रोजी ते बडोयास येऊन दाखल इलि, 

इख्ियट साहेब आल्यानंतर महाराज, त्याचे बंधु, चुरतवेधु व इतर कांहीं 
सरदारांची मुँ यांच्या शिक्षणक्रमास नियमितपर्णे सुरुवात इ्ञाटी. परंतु 
१८७६ च्या अखेरपर्यत रक्षण प्राथमिकच होते. इरियटसाहेव रिहितात, 
^ शिक्षणाचा प्रारंभ मी अत्यत सावकारापर्णेच केला; कारण पृष्कठ गोष्ठी 
महारा्जांच्या मनावर बिंबविण्याच्या होत्या. › सर टी. माधवराव लिहितात, 
“ महाराजांच्या रिक्षणासंबंधानें मातुश्री महाराणी जमनाबाईसाहेव अत्यंत 
काटजी घेतात. महाराजावर जरी त्यांची ममता असी तरी त्यांच्या शिक्षण- 
करमाच्या आड त्या येत नाहीत. त्यांच्या शिक्षणाच्या ज्या सोयी त्यांनीं 
करून दिल्या आहेत त्याहून जास्त चांगल्या सोह, कोणत्याहि दक्ष संस्थानांत 
आढव्टावयाच्या नाहीत. त्यांच्या शारीरिक व नैतिक शिक्षणावर महाराणी- 
साहेबांची चांगली देखरेख आहे.” 

जानेवारी १८७७ मर्ध्ये भरणान्या द्धी द्रबारास ज्व लागल्यामर्टे 
महाराजांच्या अभ्यासांत कांहीं काठ खंड पडला. ता. ७ डिरसंबर रोजी महा- 
राज, मातुश्री जमनाबाई साव, रेसिडंट, दिवाण यांच्यासमवेत बडोद्याहून 
निघून ता. १४ रोजी दिह्टीस पोंचले. ता. २९ डिरसँबर रोजी कलकत्याच्या 
लाटसहिनांनी सयाजीराव व॒ जमनाबाई साहेब यांच्या छॐावर्णीत जाऊन 
त्यांस परत भेट दिली ता. १ जानेवारी रोजी दिष्टी टोलेजंग दरबार श्चाला, 
सर्वं राजेरजवाड्यांसमक्ष ब्हाइसर्रोय लं हिटिन यांनीं सयाजीरार्वाना इग्ं- 
च्या ब्िक्टोरिया महारार्ण)साहेवानीं  फजद्-इ-सास-इ-दौलत -इंग्लि- 
हिया ` ( ईग्ठिश् साप्राज्याचे खासे पुत्र) हा किताब दिला असल्याचे 
जाहीर केर. दिष्टीस यावेव्टीं निजाम, शिंदे होकर व म्हैसूरचे महाराज 
यांच्यारीं सयाजीरारवांच्या भेरी श्चाल्या दिर्ाहिन निघाल्यानंतर रुखनो, 
आग्रा, कार्षी, प्रयाग, गोकुल, बदावन वगेरे इतिहासप्रसिद्ध, पुराणप्रसि 
केरे व शाहरं पाहून व बभ्याच विकाणीं यथायोग्य दानधर्मं करून महारा- 
जांची स्वारी ५ फेन्चवारी १८७७ रोजीं बदोयास येऊन पोटी. बडोयास 
आल्यावर नर्वान किताब देऊन बिरिज्ञ सरकारने माराजांचा बहुमान केला 

१ प्रणालः 9 29०48 2. 33. 
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याबदहल ठिकठिकाणी निरनिरान्या संस्थातफं महाराजां च अभिनेद्न कर- 
ण्यांत आटे. यानतर त्यांच्या रिक्षणास पुनरपि जारीने सुरुवात ब्लाली. 

ता. २६ जुले १८७५ रोजी महाराजांचे वडील काङ्ञीराव सत्यु पावके. 
व्याम महाराजांस वररेच दुःख ह्य, परंतु शिक्ष्णांत फारसा व्यत्यय आला 
नाही. मेरविलसाहेव टिदहितात कीं, महाराजाकरतां अर्थज्ञाच्र, रसायनराख्, 
इंग्रजी, गुजराती या भाषा, इग्टंड व हिदुस्थान दे्ाचा इतिहास आणि संमा- 
षणात्मक इंग्रजी या विषयांचा अभ्यासक्रम अखला. इग्रजीसुघारण्यासादीं 
मधूनमधून इंग्रजी नि्वंध छिहवुन घेण्यात येत॒ असत. त्याच गणित मात्र 
अतिशय कच्च. विथार्थीदृकेतटी त्यांची एक ठोकटट मानाची दिनचर्या मि. 
फिछिफ सार्जट यांच्या पुस्तकांत दिटी आहे. ती अक्षीः-- 

सका्ट्टीं & वाजतां निन्न उदर्णे 
‰ € वाजेपर्यत घोड्यावरून फेरफटका, नंतर १ तास अभ्यास. 
) ९ वाजतां महराणींसाहेर्वाच्या बरोबर छोटी हजिरी 
५ १०॥ राजवाड्यांतून घोडेस्वारांच्या सरंजामावरोबर दाटेत 

जाणें 
१०॥ ते ५ वजपयैत शाका, मध्यंतरी १ तासाची फराासादी सुद़ी. 

५ ते ७॥ राच्या मेदानावर हिंदी सेव, कवायत, पोह्णे इ० 
व्यायाम पर्णे. 

५७ ते ८॥ दुसरे दिवक्षीचा अभ्यास करणे. 
९ ते १० पयत भोजन 

१० वाजतां निद्रा. 

महाराजांनी बिियडंम्र् सेकण्याचाहि परिपाठ ठेविरा होता व पंधरवञ्यां- 
तून एकदा शिकारीस जाण्याचा कम सुरू केला होता. # 

अशा प्रकारचा साधा कार्यक्रम जरी होता तरी आपण महाराजे आहोत 
ही मोष्ठ लक्षांत बागवण्याविषयी त्यांना नेहमी उपदेश केला जाई. यारे 
अर्थात् त्यांना कोणी जिवाभावाचा मित्र नन्हता. ठराविक अभ्यास पुरा 
कृरण्यासादी त्यांना कांही जादा वेठ अभ्यासाकडे याब लगे आणि आरंभीं 
अक्षर फारसें चांगले नसल्यामुव्यं तँ घटविण्याकडे वेड जास्त जात असे. 
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तरुम गायकवाड सरकारांच्या !शिरावर पुं ज जबाबदारी षडणार 
अहे ती पत्करण्यायोग्य असेच शिक्षण त्याना मिटा पाहिजे असं 
सर टी. माधवरावांच मत होत व त्याप्रमाणे त्यांनी अभ्यासर्नाय विषयांची एक 
याद् मि. इलियट यांच्याकडे पाठविली. व महाराजाबरोबर त्याच्या बुद्धिमत्तेच्या 
तोडीस येल असा एखादा हुषार म॒रुगा असावा असंहि सुचविटँ. तदनुसार 
माधवराव गोडबोके नावाचा एके ब्राह्मण विया्थीं आरंभी महाराजाबरोबर 
अभ्यास करीत असे, परंतु पुढे त्यासहि सरकारी हायस्कूलांत पाठ- 
विण्यांत आर्लै. 

यानंतर महाराजांना राज्यकारभाराचें ज्ञान रुवकर मिक म्हण॒न निर- 
निराञ्या विषयांवर व्याख्यान देण्याची पद्धत निघाटी. त्यापेकी २३ 
व्याख्याने राज्यकारभार, राजयपुत्रांची वागणक या संबधाची सर टी. माधव- 
राव यांनीं दिला. २७ व्याख्यानं काजी शहाबुद्दीन ( रेेन्यू कमीरानर } 
यांनी जमीनमहसूक या विषयावर दिटी. 

व्याख्यानं विषय व्याख्याते 

१८ जमिनीचा कायदा करसेटजी रस्तुमजी. 

७ हिद. जे. एस्. गाडगीक, 
हायकों जजन. 

€ पोलिस व्यवस्था व्ही. ज. कीर्तने, 
नायब दिवाण. 

९ मिखटरी ब सेटल्मेट पेस्तनजी जहांगीर 
खातं 

याशिव।य हेव व इतर कायदेकानू यासेब॑धाचे कांहीं पाठ मि. ए. एच् 
ताम्हने व सी. आर. ठाणावाला यांनीं दिले असें सांगतात. 

लर टी, माधवरावांचीं सुर्यत्रित राज्यकारभारासबरधीं महाराजा स दिठेलीं 
व्याख्यानं निःसंराय बहुमोल अहित. ‹ मायर्नेर हिटस › म्हण॒न त्यचिं 
एक खासगी मुद्रित गायकवाडी दष्तरांत ठेव आहे. “ त्रिरिश 
रेसिर्टटर्षीं कसं वागे, आपल्या हास कसँ जपावें, दिवाणगिरै 
कोणास यावी, अधिकारौ नेमर्ताना कोणते धोरण डोठ्यापुदं ठेवविं, 
नोकरांचाकरांशीं, हजग्याी, स्वतःच्या कुटुंबीयाशीं ब आप्तस्वकी यक्षीं करसे 
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वागारवे व त्यांच्याकटद्कन आपलीं कामें कशी करून ध्यावीत, भेटीस येणाग्या 
मंडर्कपिकीं कोणास जव कर्वे व कोणास दूर करावे, सार्वजनिक वैश्ाचा 
व्यय कसा करावा, शिष्टक कशी व कोट गंतवावी, सार्वजनिक कार्यास किती 
च कृश्षी मदत करावी, वर्तमानपत्रे कोणती व केब्हां वाचावींत, इतर संस्था 
नाचे व त्रिटिश्च र्यिासतीचे वार्षिक अहवाठ वाचल्यानेँ कोणते फायदे होण्या- 
सारसे आहित व ( त्यांच्याणसून ) आपणास काय शिकावयाचें 2 * इत्यादि 
महत्वाची माहिती सर टी. माधवरार्वानीं आपल्या शिष्यास या व्याख्यानद्वारां 
करून दिली. 

इ. स. १८८१ च्या डिसंबर महिन्यात महाराजांचा रिक्षणक्रम ॒संपठा. 
महाराज आपल्या एका पत्रांत छिहितात, “ अज्ञन मला दोन तीन वर्षे 
अभ्याप्त करतां अला असता, तर फार बर क्षारं असत. कारण 
बारीक सारीक गोष्टी अज्ञून पुष्कठ शिकण्यासारख्या व रक्षांत ठेवतां येण्या- 
सारख्या होत्या, 2 व ही गोष्ठ उतार वयांत नेहमी त्याच्या मनांत येते. 
अल्प वयात राज्यकारभाराची पडलेटी जबाबदारी जर त्यांस दोनतीन वर्षे पु 
ढकल्तां आदी असती व तेवढा वेक तयारी करण्यांत धाठ्वतां आला असता, 
तर त्यांच्या पुदीर आयुष्यावर व विशेषतः मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्यावर 
फार मोठा परिणाम न्याला असता. याबदलची त्यांना वरचेवर जाणीव होति. 

एकंद्रीनें पाहतां इरियट साहेर्वाच्या शिक्षणाचा महाराजांच्या मनावर 
योग्य सुपरिणाम ्ाला. काहीच्या मर्ते आंग्लवियेनं भारस्यामुढे महाराज 
नासिकं बने, पण महाराजांस सवीगीण शिक्षण मिवे, ही गोष्ट कोणासहि 
नाकबुल करतां येणार नाही. महाराजाची वद्धि जसी चौरस तक्षी त्यांची 
दृष्टीहि अत्यंत व्यापक परंतु सूक्ष्म होती. ईग्रजी शिक्षणान व इतिहासाच्या 
परिरीलनार्ने त्यांच्या बुद्धीचा विकास दयाला. स्वतंत्र विचार करण्याची शक्ति 
त्यांस प्राप्त श्चाटी. बुद्धिशूपी तराजत प्रत्येक बाब तोलून जिकडे 
तिचा ( बुद्धीचा ) काटा हकेल तीच गोष्ट करण्याची त्यांस संवय 
स्याली. हदढनिश्वय, उदयमशीलत।, बणेदारपणा, कडक रिस्त, दुसम्यास 
हकुमांत ठेवण्याची कला या गोष्टी ते आपल्या युरोपियन शिक्षकापासून 
शिकटे. राजकीय परिस्थितीचं यथायोग्य आकलन व निरीक्षण करून 

नैः सहविचार, आकटोबर १९३० 
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श्री. महदाराजांख्या बाट व तख्णपर्णातोल छायाचित्र. 
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श्री. सयाज्ीराव महाराज गायक्वाड. ( सन १८८१ ) 
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त्यांतीर व्यंग कादून टाकून सुयंरित कारभर चाटकिणे हं त्याचं ध्येय 
उर. केवठ रूढी, अधश्रद्धा, किंवा परंपरागत समज्ञत म्हण॒न एखादी गोष्ट 
मान्य करावयाची नाहीं, तर सुराज्यास परिपोषक असं असेल व बुद्धीस 
पटेल तेव्ेच ठेवावया्चं, निश्पयोगी भाग नाहींसा करावयाचा हँ धोरण 
महाराजांनीं आखले. आजकार्च्या बडोदा ती सुधारणा म्हणजे महाराजा स 
मिढलेल्या सुशिक्षणाच हर्य फल होय हँ कोणीहि कबूर करील, 

४, गृहस्थाश्रमांत प्रवेश 
यानेतर महाराजांच्या आयुष्या तील विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचा 

विवाह ही होय. मातुश्री जमनाबाईसाहेव यांच्या कन्या~श्रीमंत ताराराजे 
याचाहि विवाह याच सुभारास करण्यार्च निश्चित टै. त्याची वर योजना 

सांवतवाद्ीचे राजे बहादर रघुनाथराव वावासाहेव सरदेसाई याच्या 
ह्याली. तारीख २१ माहे डिसंँदर सन १८७९ रोजी हँ लग्न नजरबार्ेत 
्ाल्यानंतर १४ दिवसांनी सयाजीराव महाराजांर्च लर श्ार्टे डसंबर महि- 
न्याच्या सरवातीपासूनच मठी पाहण्याचें काम चाद होत. त्याकरतां दिवाण 
साहेव स्वतः एकदां पुण्यास गेले होते व त्यावेी “ आपाततः ” बम्याच 
थोर कुलांतीर उपवर मीहि आल्या होत्या त्या त्यांनीं पाहिल्या. परंतु बहुतेक 
नापसंत आल्या. असेरीस तंजावर राजघराण्याक्षीं संबेध असलेल्या मोहिते 
कुव्ठर्तीर परिन्सेस रक्ष्मीवाई याना वधु नमस्त करण्यांत अरे. 

ता. & जानेवारी १८८० या दिवक्ीं सयाजीराव यांचा तजांवरच्या राज- 
कन्येश्षी नजरबा्गेत मोञ्या थाटानें विवाह ्ञाला आणि त्याचं नाव विमणा- 
बाई असं ठेवण्यात आद. वयानं त्या सयाजीरावापेक्षां १॥ वषनिं लहान 
होत्या. सर टी. माधवरार्वानी मोभ्या चटकदार भाषेत या लम्राचं वर्णन दिर 
आहि, त्याचा थोडक्यांत सारांडा असा की, “ लग्र मेडपांत कुलदेवर्ताच्या 
पूजाअचां होत होत्या. वधु व वर होमापुदे हात जोद्रून रग्रविधीत शंतठे होते. 
रुग्राची घटका भरल्यावरोबर वधूस बुरखा धाटून शँगारून आणर्ण्यात आर्ट, 
दिन्यांचा चकचकाट, हंख्याष्ंबरांची आरास, निरनिराक्या अलंकारभूष्णानीं 
सजलेल्या च्रिया, फुाचा अत्तरराचा धमघमाट, मिरिटिरीचं बंडवादन अजा 
समारंभात उपाध्ये, जोशी वैरेनीं मगठाष्टक म्हणून वधुवराच्या मस्तकावर 
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मंश्राक्षता टाकल्या.  ठग्रसमारभास्त पोडिटिकर एजंटसाहेब, इतर युरोषियम 
अधिकारी, सरदार, मानकरी इतर मांडठीक संस्थानिक, तंजावरवे राज, 
कोल्हापूरच्य। शाणी सहेव वगेरे मंडद्ी हजर होती, ‹ धर्मच अर्थेच कामेच 
नातिचरामि ` अरस म्हणून सयाजीरावांनी आपल्य। भावी ग्रहीणीचा स्वीकार केला. 

जगडातल्या साठमाय्या, तमाशे, खक, मिरिटिरीच्या कवायती, ंडवादन, 
आतङवाज्या, नाचरग, मेजवान्या, मिरवणकी याध्ये शहरवासी लोकांना व 

भर, ० 

इतर पाहुण्याना हा सबंध महिना अतिश्चय आनंद्।चा व मोजेचा गेडा. 

छक्ष्मीविरासः- ता. १० जनेवारी १८८० रोजी रक्ष्मीविलास राज- 
वाङ्याच्या पायाची कोनक्षीटा बसविण्याचा समारंभ एजंट साहेव मि. 
मेलविक यांचे हस्ते करण्यात आला. यावेन्टी सर रिचई टठपठ मंबचे 
गन्हरनर व ॒हिदुस्थानचे क्मांडर-इन-चीफ जनरठ बार हेहि बडोयास 
अले होते. एजंट साहेव व सर रिचि टँपठ यानी श्रीमत सौ. महाराणी 
विभणावाईंसाहे्बाचे व॒ सयार्जराव महाराजचे आयुरारोग्य चितिले. 
त्यादिवरी मोतीबर्गेत युरोपियन पाहूुण्यांना बडा खाना देण्यांत आखा, त्या 
प्रसंगीहि भि० मेरविल ब महाराज यांची यथोचित भाषणे ्ञाी. नंतरहा 
समारंभ आटोपला. 

टक्षमीविलास राजवाड्याचं कम इ. स. १८९० साली पणं श्चाटं. पर॑तु 
ु्दृवानें महाराणी चिमणाबासाहेव त्यविढीं हयात नब्हत्या. या वाड्याकडे 
अजमसं ५० रक्ष रुप्यांवर खच द्याठलेहा आहे व त्यांत राजकृटंबाटा लग- 
णाच्या सव आधुनेक सुखसोयी अहित. राजवाङ्याच्या आसमंतांतला भाग 
रम्य छताकुजांनी व बागत्रगीचांनी सजटेछा आहि. वाड्याची वां वणी इडटो- 
संरसेनिक धर्ता वर आहि. अश्चाप्रकारचा राजवाडा हिडुस्थानांतल्या राजवा- 
डर्यांमध्य उत्तम आहे एवे च नन्हे तर परिस वगेरे ठिकाणाहून उत्तम तज्ज्ञ, 
नामांकित हिल्पशास्रज्ञ आणून त्याच बाधकाम करण्यांत आँ असल्यार्ने 
तो युरोपांतीरु कोणत्याहि देश्ाच्या राजवाड्याच्या तोडीचा येईल. रविव- 
म्यीसिारसे देशी चित्रक।र व विदेशी चिचरक।र याची अमोलिक व दुर्भिट 
चित्रँ तेथे काटटेढी आहेत. 



के. ्नी. सौ. मा. महाराणी चिमणावाई ( पटिच्या ) गायक्वाह 

मनोरंजन प्रेस, मुंबई नं. ४. 
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५, राज्यसूत्रे हातीं आटीं 
न खट भयस्तेजसो हेतुः ॥ * 

सयाजीराव महाराज व प्रिन्सेस तारावाईं यांचीं लग्र श्चाल्यावर महारा- 
जनि आतां राज्याधेकार मिावा अर्स स्वौच्या मनन पेते. सर ठी, 
माधवराव व महाराणी जमनाबाहंसाहेन यांनीं एजंटसाहे्बांच्या कानावर ही 
गोष्ट घातली. त्यांची संमति मिन प्रकरण हिंडस्थानसरकारकडे गेटे. हिदु- 
स्थान सरकार विरायतेहून मंजुरी आणवून ता. २८ डिसैबर १८८१ रोजी 
सथाजीराव महारा्जांना राज्याधिकार देण्याचे ठरषिँ. ब्हाइसरोय लोड 
स्पिन यांना बडोयास येतां न आल्यामुर्टे मुंबईचे गब्दर्नर सर जेम्स फरग्यसन 
यांचे हस्तं महाराजांना अधिकाराचीं वच्े देण्याचा समारंभ बडोयास 
मोठ्या थाटाचा द्र्वार भरवून करण्यांत आला. द्रबारप्रसंगीं भाषण 
करताना महारानी असं जाहीर कटं की, आजमितीपासून बडेर 
राज्याचा अधिकार आगम्दीं आपल्या हातांत घेत आहोत. आमची प्रजा 
संतु रहावी आणि उत्तरोत्तर तिच्या सुखाची वाढ होत जावी अही 
आमची अंतःकरणापासून इच्छा आहे आमचा हा हेतु सिद्धीस नेण्याचे 
कामी आमचे सवं अधिकारी, मानकरी, द्रकदार व अखिल प्रजा अत्य॑त 
राजनिष्ठेनं आमच्याक्ञीं वतेतीठ व सहकाय करतील असा आम्हास भरंवसा 
वाटतो. है आरंभे कार्य सुफल होवो ( ता. २८-१२-१८८१ ). 

महाराज वयाच्या तेराव्या वीं गादीचे माक लेव १९ य्या वर्षी 
त्यांनी राज्यकारभार हातीं घेतला. लागङीच एक जारहीरनामा प्रसिद्ध करून 
प्रजेला त्यांनी सुराज्याचं आश्वासन दिले. यावाबतीत महाराजा च साटशूय अकब- 
वरां जुकते. अकबर बाद्राहाहि वयाचे तेराग्या वषीं राज्यात गोँधढ, अव्य- 
वस्था असतांना गार्दीचे मारक श्चाले व वयाच्या १९ व्या वर्षी त्यांनीं स्वतंत्रपणे 
राज्यकारभार हातांत घेतला. अकबराचे शिक्षक बहिरामखान यांच्याप्रमाणेच 
महारा्जांना सर टी. माधवरार्वानीं शिक्षण दि, आणि अकबराप्रमाणेच 
महाराजांनी प्रजची सुस्थिति राहीरु अक्षी काठजी षेतलटी आणि आवश्यक 
अरा सामाजिक, धार्मिक, राजकीय सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. 

ता. २९ अक्टोबर १८८२ रोजीं दिवाण सर टी. माधवराव यानीं आपले 

# तेजसी जे वृत्ति एकी तयांची । तेथे काय चड़ नाहीं वयाची ॥ 
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जागेचा राजीनामा दिला. राज्यकारभार हातीं आल्यावर महाराज एकदां 
बरोबर ओफीसच्या कामाचे वटीं दिवाणांचे कचेरीत गेले. त्यावेढीं दिषाण 
तेथे नव्हते. महाराज तेथून लवकरच निघून गेटे. नंतर दिवाणांना ही हकीकत 
समजली. महाराजांना मुखत्यारी मिट्ेपर्थत सर टी. माधवराव त्यांना वेटेची 
किमत पढवीत होते. परंतु उतार वयाच्या कारणां र।ज्यकारभाराचीं 
कामे वेखच्या वेढीं न उठी तर उलट आपल्याटाच वेटेची 
किंमत आपल्या िष्याकटून पढवून येण्याचा अनावस्था प्रसंग येल 
असा दूरवर विचार करून ते लवकरच दिवाणगिरी सोदून आपल्या 
देश्षीं चालते श्चाठे. महाराज लिहितात, ‹ वास्तविक सर टी. माधवरार्वाना 
राज्य स्वतंत्रतेनें चाठविण्याचा अभ्यास ्ाठेला, ते कमी दीची ताबेदारी 
कशी परत्करणार !? › त्याच्या मागन काजी राहाबुदीन यांची महाराजांनीं 
दिषाणपदाचे जागी नेमणुक केटी. 

सर टी. माधवरावांची बटोर्द संस्थानांतीर कामगिरी बहुमोर व भरीव 
आहि. प्रगतिपर धोरणाचा पाया त्यांनी घातछेखा आदि. र्यानी राज्याच्या 
उत्पन्नाची सुव्यवस्था लावून सरकारी खजिन्यांत १॥ कोटीची क्चत केटी. 
पूर्वीची अनियमित सारापद्धति बदृलून चोहोंकडे रयतवारी पद्धति अंमलांत 
आणली. रेतसारा कमी केटा; कांहीं जकाती उतरविल्या; नवीन खाती 
उत्पन्न करून त्यामाफत नवीन व्यवस्था अमलांत आणिली, अनार्या 
चाररेल्या दानधर्माच्या सर्वास काट दिटी, आरोग्यखातें कादून 
त्यावर चीफ मेडिकल ओंफिसरची नेमणुक केठी, तरमवंदी ( 3९४४. 
160७६ ) खाते, सार्वजनिक वांधकामखातें ( ?. ४. 1) ), शिक्षणखातें हीं 
खाती नवीन उत्पन्न करून त्यावर नर्वान अधिका्यांची नेम्णुक केटी, 
सार्वजनिक वागा, सावंजनिक वाचनाट्ये, संस्थानी वाचनालर्ये, काटण्यास 
प्रोत्साहन दिले. त्याचप्रमाणे उत्तम रस्ते, छोयस्या छोस्या रेल्वे लाइन्स 
सुरू करण्यासंबवेधी त्यांनीं खरपट केली. इ. स. १८७७ साती भरलेल्या 
द्रबरारांत सर. टी. माधवरावांना इग्रज सरकारने “ राजा ` हा किताब देऊन 

त्यांचा गोरव केला तो किती यथायोग्य होता हे दिसून येर्ईर. 
महाराजांना अधिकारप्राप्री स्याल्यानंतर आपल्या कारयीत आपल्या धर्म- 

"पत्नीने भागीदार न्हर्वे यासाठी तिला जरूर त शिक्षण देण्याचे ठरविले, 
आणि त्याबरहुकूम श्री. सो. महाराणी सहिवांना हरजी शिकविण्यासाीं 



श्री सयाजीमीरवम्र॑थ-- 

श्री. सयाजाराव महाराज 
व 

श्री. सौ. महाराणी चिमणावारईसाहव 



श्रीसया जीगोरवग्र॑थ- 

1 
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श्रीमती नन्वा नामक विदुषीची मासिक २०० सु. वेतनावर अध्यापिका 
म्हणून नेमणए़कं करण्यांत आली व॒ महाराणी साहेवांचा शिक्षणकम दरू 
ह्याला. यान॑तर अत्येत आनंदाची गोष्ट म्हणजे ता ३ गिस्ट १८८३ रोजी 
महाराणी साहेवांना पुत्ररत्न क्ञारँ ही होय. त्याच नांव फत्तेसिंहराव असँ ठेवण्यात 
आर्ट. युवराज जन्माचा हा अपूर्वं योग तीन पिन्यांत घदून आला नसल्यन 
हा पुत्रोत्सव समारंभ विरेषच काला. यानंतर पुढल्या वषीं त्यांना एक कन्या. 
रत्न हया. पुटे रवकर्च ता. ७ मे १८८५ साठी महाराणी चिमणानाई 
साहेव याना क्षयाचा विकार होऊन त्यांतच त्यांचा अंत ज्ाछा, "त्या अत्य॑त 
प्रमढ, पतिनिष्ठ व सुस्वभावी होत्या असे महाराजांनी त्याच्या संबधी उद्रार 
काढले आहित. महाराणी साहर्बाच्या स्मरणार्थं ‹ चिमणावाई ङ्गक टावर › 
नांवाचा एक मनोरा व ॒‹ चिमणावाई न्यायमं › नांवाची न्यायकचेरी 
बांधण्यांत आली. यान॑तर ता. २८ डिसेंबर १८८५ रोजी देवासच्या घरा- 
ण्यः तीर श्रीमंत बाजीराव घाटगे यांची कन्या गजराबाई यांच्यारीं महारा- 
जांचा विवाह याला. ह्याच हष्टीच्या सुशिक्षित व सुविय महाराणी चिमणा- 
वाइंसाहेव होत. इ. स. १८९३-९४ साठी याना महाराणी ब्हिक्टोसिया 
यांनी ^ कोन ओफि इंडिया › हा किताब व एक रत्नखचित पदक बक्षीस 
दिह आहे. महाराजांची इतर कोटिक हकीकत पुँ निराढ्टी दिली आहि, 

६. स्वभूमीचें संपणं निरीक्षण 
° राजा प्रक्रुतिरजनात्. 

कोणतीहि सुधारणा करूं पाहणारांस तिची खरी तव्मढ, सांगोपांग माहिती, 
व्यापक अवलोकन व सूक्ष्म निरसक्षण पाहिजे. राज्यकारभारांत सुधारणा कर- 
णारांस द्या गोष्ठी अत्य॑त आवरुयक होत. याच हेतूरन राज्यसूत्रै हातीं पेत- 
ल्यानंतर आपल्या प्रजेची स्थिति कशा प्रकारची आहि, तिच्या अडचणी, तक्रारी 
कोणत्या स्वरूपाच्या आहेत, राज्यांत कोणत्या रीतीच्या सुधारणा अव्य 
मेव आहेत हँ समजण्याकरतां श्री. सयाजीराव महाराजांनीं द्रसाल राज्यां- 
तीर एका भागांत स्वतः जाऊन तेथीर स्थितीचं प्रत्यक्ष अवलोकन करण्याचा 
क्रम चाल् केला. नोन्हैवर १८८२ कडी प्रात, १८८३-४ नवसारी, १८८४-५ 
बडोदे प्रांत, १८८६-७ अमरेढी व काठेवाड वैरे प्रांतात जाऊन महारा- 
जनीं तेथील परिस्थितीचं बारकाईनं निरीक्षण केर. 
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योन॑तरच्या कार्ातहि महारा्जांनीं आपल्या राज्यात अनिकवार दौर 
काढठे असून हा कम अद्याप चाष्ट आहे. या दोव्यामुर्ढं महाराजांना आपल्य 
राज्यांतीक सर्वं गावांची व तेर्थं राहणाप्या आपल्या प्रजाजनांची विनचक 
माहिती भिकाठी असून तिच्या जोरावर त्यांना आपल्या अधिकाय्यांसहि 
फजित करतां यर्ते. या दौग्याचे वेठी सर्व रोकांना आपली गास्हाणी महाः 
राजाच्या कानीं घालण्याची संधि देण्यात येते, हँ रक्ष्यांत ठेवण्यासारसं आहे. 

महाराजांचा पहिल्या फिरती चा प्रवास बहूतेक बैटगाड्यांत्न ्ाठेना आहे. 
त्या फिरतीचे वेद्धी प्रत्येक गांवांत जाऊन गांवचे प्रमुख लोक, सरकारी अम 
दार याना बोलावून त्याच्या अडचणी, तक्रारी, आवश्यक व॒ जरूर त्या 
सुधारणासंव॑धी त्यांची मते समञ्ञन घेणे द्या गोष्ठी महाराजांनी जावीर्न 
केल्या आपला राजा आपुकीच्या, ममतेच्या भावनेने आपल्या सुखदुःखांची 
पित्याप्रमार्णे चोकश्ञी करीत असटेा पाहून कोणत्या राजनिष्ठ नागरिकाचें 
अंतःकरण कृतज्ञतेनें उचबद्यून येणार नाही { महाराजांस आतुरतेनं पाहा- 
वयास छोकांच्या द्युडीच्य। द्यंडी लोटत असत व ठिकठिकाणीं त्यांचे थाटाचें 
स्वागत व आदरसत्कार केला जाई. पहिल्या फिरतीचे वेढी महाराजांच्या 
नरोबर बराच ठवाजमा होता. परंतु प्रजेस इतक्या लोकांचा इतमाम वेण 
कठीण जातें व अनाठयी खच होतो ह ओकखून महारानी पुँ खास नोकर 
कमी केठे. ही तर पांचपचविसापेश्षांहि कमी लोक त्यांचे बरोबर असतात. 
फिरतीच्या वेवी ज्या गांवास महाराज जाण्या्च ठरते तेथे हे लोक अगोदर 
जाऊन तंतू वेर ठोकून इतर सर्वं कडेकोट तयारी करतात. मग महाराजांची 
स्वरी व्या विकिणीं जाते. नंतर शाटा, केचेप्या, सरकारी इमारती, पोलिस 
व इतर अधिकारौ, गवांतीर पाटिरु तठाटी, लोकयक्षीय पुटारी, प्रमुख 
संस्थचि चारक ॒वभेरे मंडकीच्या गांठी-मेटी होऊन संभाषण, तपासणी, 
मुखखैती आटोपल्यानंतर महारज दुसम्या गावी जातात. इनामदार, पुसी 
वैरि लोकाना महाराजहि पोषाख वगैरे देऊन र्याचा गौरव करतात. कांहीं 
भ्रस॑गीं जातीनें व कांहीं प्रसंगी तपासणी अधिकाय्याकंडून प्रजेच्या अर्जर्यौ 
चेन त्यांचा निकार महाराज स्वतः करतात. विशेष महत्वाची बाब अस- 

ल्यास ती आपल्या स्प्रेतिपत्रकांत महाराज नमूद करून ठेवितात व त्याबहेै 
हंजुर हुकुम ठवकरचं निघती. 

अश्ला पाहणीच्या योगाने नवीन सुधारणांच्यापुरदे येंणान्या अडचणीचं 
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यथार्थं ज्ञान, प्रजेच्या स्थितीची कल्पना वगैरे गोरी चित्र महाराजाँच्था 
विषैचक रशाक्तीवर किंवा बुद्धिपटलावर केरलं गेट. यास॒ैच महौराजौना 
नवीन नवीन सुधारणांचा उपक्रम करणें सुकर श्चा. त्याचप्रमाणे या पाहणी- 
सरटे स्थानिक अधिकाय्यांवर वचक बसून अव्यवस्था, लंचलुचपत, वसुला 
मोघ, पैराची अफरातफर वगेरे प्रकाराना आव्ठा बसला. प्रव्येकांस 
आपलें गाब्हाणेँ महाराजांना विदित करण्याची मुभा आपल्याला मिरते व 
खरा न्याय मिसतो ही प्रजेची भावना दढ श्यारी. 

वास्तविक पाहतां स्वतः विशेष मेहनत न करतां सर टी. माधवरावासा- 
रख्या कुशल, राज्यकायधुरंधर म॑ञ्यावर राज्यकारभार गकून महाराजांस 
खुशार स्वस्थ आराम घेत वसतां आँ, असते. परंतु त्यांनी तसं न करतां 
आरंभापासूनच सवं विषयात मन घालून स्वतः उद्योग करून राज्यकारभारा- 
वर आपली छाप पूर्णपणे बसविली. इसम्याच्या ओंज्छीनें पाणी पिणं केन्हांहि 
वाईटच. तसं च पुस्तकी वियेबरोवर अनुभवा्चै शिक्षण अत्यंत आवरयक 
किंबहुना फार महत्वाचं आहे ही गोष्ट महाराजांस पुरेपूर पटली आहे. 

७, राज्यव्यवस्थेतीट मन्वंतर 

सयाजीराव महाराजांना राज्याधिकार मिखाल्यापासून आतांपर्यतच्या 
त्यांच्या सवं क््याच सार कोणते असँ कोणी क्चारल्यास त्यास सुधारणा" 
सवागीण सुधारणा या समर्पक राब्दांत उत्तर मिटे राजकीय, सामाजिक, 
धार्मिक, ओद्ोगिक, कोटुबिक वावतीत सुधारणा-नवीन नवीन स॒धारणा हेच 
त्याचें ध्येय असल्याच आटटन येईल. हीच गोष्ट महाराजांनी एका व्याख्या- 
नाचे प्रसंगी बोलून दाखविरी होती. ते म्हणतात, ‹ कित्येकाना माज्च काम 
व प्रयत असमंजसपणाचे वाटत असतील, प॑त॒ त्या सर्वाच्या मुटाक्ञीं मास्या 
एकच उददेश्च आहे आणि तो म्हणजे माद्या प्रजाजना्चेँ हित करणे हा होय, 
प्रजेचं कल्याण करणे देच माञ्ष कतव्य आणि हाच माञ्ला मोक्ष. 
लोकानीं शिक्षण संपादन करून सुधारभेच्या मागसि ठाव आणि 
उन्नतीचं शिखर गांठण्याचा प्रयत्न करावा ही महाराजांची मनीषा, 
आरभापासूने त्यांनीं राज्यञ्यवहारासं्बधाचं शिक्षण आस्थेनं चेतरे. परेतु 
सुय॑त्रित राज्यकारभार चाटविण्यास त्यावेढी त्यांना स्ागार मंडटटाची 
जरूरी भासत होती. कस्तत्र इ, स. १८८३ सां न्याय, जमांदी, अंभट- 

१ ५. ^ 
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बजावणी व खानगी अशा चार खा्त्यांचे मुख्याधिकारी, व वरिष्ठ कोर्टाचा 
न्यायाधीश आणि दिवाण याचे एक “ कन्सल्टेरिव्ड कौन्सिक किंवा 
सह्ागार मंडठ › महाराजांनीं आपल्यास वेवी सदछठामसलत देण्यासादीं 
नेमे. इ स. १९०४ सां भुब$्च्या लेजिस्ठेरिव्ह कोन्सिच्या धर्तीवर 
संस्थानां तीर प्रत्येक जल्ह्यांतुन निवडून दिलेल्या सभासदांचं एक कायदे- 
मंडदट बनवार्व अहता प्रकारची एक योजना आंखली आणि १९०७ साटीं या 
सभेची घटना तयार स्चा्ह. आरंभी श्या कोन्सिरांत फक्त १७ सभासद होति, 
परंतु १९१२ साटी लोकनिय॒क्त सभासदांची संख्या वाढविण्यात आली. 
त्याचप्रमाणे सरदार व व्यापारीवर्गाचं भिदून दोन प्रतिनिधि वेण्यांत अ. 
१९१३ साली अस्पृश्य वर्णाच्या एका। प्रतिनिधीची सरकारतफ नमक 
करण्यांत आकी. साप्रत ठेजिस्टेरिन्ह कौन्सिलांतीट (धारासमा ) सभासदांचीं 
संख्या २७ असून त्यांचे वर्गीकरण खाटली दल्याप्रमार्णं आहे.* 

६& सभासद-दिवाण आणि पांच इतर सरकारी अधिकारी (अधिकारतः) 
[ न्याय, जमाब॑दरी खात्या्च प्रमुख, न्यायरमेत्री, वरिष 
कोरटाचा सरकारी वकील व रारसुभे भिदन ५. |] 

१९१९ ,, सरकारने नेमिरे सभासदः- यांत ७ अधिकारी व ४ 
निमसरकारी ( तीन राजघराण्यापरेकी, व्यापारी व अस्प्रश्य 
वर्गाचें प्रतिनिधी असतात. ) 

१० ,, लोकनियुक्त सभासद् ( बडोदा ३, कंडी ३, नवसारी २, 
वा अमरेी २. ) 

2२९9 

सभासदस सरकारला प्रश्र विचारून लोकांच्या अडचणी सरकारपुदै मांड- 
ण्याचा हकरं आहे. तसेच लोकोपयोगी ठराव आणून त्यासंबंधान कोणत्या 
सधारणा जनतेच्या हिताच्या हष्ीने आवश्यक आहेत, हं ् िफारसीच्या दव 
सरकारास कठविण्याचा हक अहे. 

सध्यां बहुतेक सत्ता महाराजांच्या मंत्रीमंडगास ( कार्यकारी कौन्सिलास ) 
असून राज्याची सूत्रे दिवाणाकड्ून हारविली जातात व तो महाराजाना 
जबावद्वार असतो. अमल्बजावणी खात्याची सर्वं रचना इग्रजीपद्धतीवर 
केलेठी आहे. 

# 3887008 ^ तता10180्9४्०) 6००५ 1930-31., 
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नोद् नरेञांनीं दुसरी महत्वाची सुधारणा अंमखत आणी ती म्हणजे 
न्याय व अमलबजावणी खात्याची विभागणी ही होय महारार्जानीं ही सुधा- 
रणा फार हहह व सावधगिररानं अमलांत आण्टी. सर टी. माधवरावांनीं 
ताङुक्याच्या वहिवाटदाराचा दिवाणी खट चाठ्विण्याचा अधिक।र कादून 
तो मुन्सफास दिला. परंतु त्या वेढी मुलकी अंमलदाराकडे फोजद शै खटरे 
चारुविण्याचा अधिकार तसाच कायम हाता. महारजांच्या लक्षात ही गोष्ठ 
पहाणीच्या वेीं चकन येऊन त्यासंबेधानं त्यांनी असँ ठरविले की, प्रथम 
फोजदाश खटल्यापेकी तीन चतुर्था्ञ खर्र स्वतंत्र न्यायाधीश्चांनी म्हणजे 
मुन्सफानी चाङ्वावेत आणि बाकीचे एक चतुर्था वहिवाटदाराकडे 
सोपावेत हा कम १९०३ साङापयत होता. परस्तु १९०४-५ साली 
ह्या कमाची पृण विभागणी करण्यात येऊन वहिवाटदाराना न्याय 
देण्याच्या कामांतुन पूर्णपणे वगच्छण्यात आलं * मात्र अक्षा लोकांचा फौजदारी 
खटल्यासंबंधीचा अनुभव न्यायखात्यास मिग्ठावा म्हणुन त्यातीछ कांही 
हुषार ठोकं न्याय खात्याकडे बदलन चेतले सन १९०९ साठी लोड मिरो- 
साहे बानी महाराजांची या सुधारणेबदल स्त॒ति कटी आहे. बिरिश्ञ मटखात 
अमलांत नसलेह्या ज्या सधारणा महाराजानी केल्या त्यापकी दही एक 
प्रमुख होय. 

इ. स. १८८२ साकी ज्ञन्या कायदेकानूचं स्पष्टीकरण करून त्यांची 
नवीन धर्तीवर रचना करण्यासाठी महार जानी एक ठ कमिटी नेपिरी. परंतु 
तिचे काम समाधानकारक न इ्चाल्यामुै सन १८९२ साली जे. आर नेर 
व जे एस्. गाडगीचछ या कायदेपंडीतांच्या मदतीने नवीन पद्धतीवर दिवाणी 
व फोजदारी कायदे रचण्यांत अषे याच सुमारास इग्टंडांतील पिष्धी 
कोन्सिटप्रमा्णेँ एक न्यायसभा स्थापण्यांत येऊन तिजकडे महाराजाकडे 
येणास्या सर्वं अर्जोचा निकाट देण्याचे काम सौपविण्यांत आर्ट मि नेर 
याना ठीगठ रिभम्न्सर म्हणून कायम करण्यांत आटे. बडोदा न्यायसभेरन 
दिरेल्या निकालाचा आधार विरिश्च हिदुस्थानांतहि घेतला जातो इतर्कै 
सांगितल्याने त्या कोटाची कार्यक्षमता कोणाच्याहि रक्षांत येईल. 

महाराजां ची तिरी सुधारणा म्हणजे लोकांना स्थानिक स्वराज्य देणे ही 

“+ गेन्नेटीयर २-२६५५ 
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होय. महाराजांनीं मामसंस्थाचा पूर्वापार इतिहास लक्षांत घेऊन गांवकाम- 
गि्या तश्चाच चाट ठेवण्याविषयीं हृक्म दिला. गांवकामगारांत साढा मास्तर- 
चाहि समविश करण्यांत आला. सन १९०२ साली महाराजानीं ग्रापपंचायती 
संबंधी नवीन नियम केटे. एक हजार लोकसंख्येच्या गावी निम्मे 
लोकानीं निवडून दिष्ठे सभासद् असावेत व निम्मे तालुक्याच्या मुख्याधिकाय्यानें 
नेमावेत असँ ठरे. पंचायर्तीतील सभ।सदांची संख्या ५ हून कमी व ९ हून 
जास्त नसावी; गावचा पाठी हा त्या सभेचा अध्यक्ष व श्ाठामास्तर 
सभासद म्हणून घ्यावेत असं ठर. अशा प्रकारे निवटणुकीचें तच्च प॑चायर्तीत 
सुरू करून गावच्या अंतर््यवस्थेचे सर्वं हक पंचायतीस दिले. गांबांतीर विहीरी 
तलाव, शाका, धमञ्ञाव्ठा, देवस्थाने, सरकारी मिलकती, व रेते यावर 
पचायतीची देखरेख असावी अरस ठरविण्यांत आले. तसेच दुष्काढ 
प्रसेगी लोकांस मदत करणे, ओंषधोपचार करणे वगैरे बावीहि 
पंचायतीकडे सोपविण्यांत आल्या. त्याचप्रमार्णे पंचायतींना किरकोढ 
स्वरूपाच्या दिवाणी व फोजदारी खटल्यांचा निकाल देण्याचा अधिकार 
दिला. पचायर्ताच्या सभा द्र महिन्यास भरवून ब-याच गांवांच्या गर्ने 
आपला एक प्रतिनिधी तालुका पचायतीत पाठवावा असा नियम करण्यांत 
आला. अशा प्रकारची रचना तालुका पचायतीची करण्यांत आली. तालुका 

पचायतीचा अध्यक्ष नायवसुभा असून तीस आपला प्रतिनिधि प्रांत पचायतीत 
पाठविण्याचा अधिकार असे. सुभाष कलेक्टर हा प्रांत पंचायतीचा 
अध्यक्ष नेमा जाइ या पचायतीनी दुष्काराच्या वेटीं उत्कुष्ट काम केले 
आहे. त्या प्रकारची उपयुक्त मदत खु सरकारासहि देतां आली नसती. 
१९०९ साी मोज्या शहरांती म्युनििपाछिस्याना स्थानिक स्वराज्याचे 
हक्क देण्यात आटे. बरििड भुटुखांत ् रामपंचायतीची सुधारणा अजून अमलांत 
नाही, ती महाराजानी अत्यत पद्धत्ञीर व यशस्वी तीन आपल्या राज्यात सुदं 
केली याबहूर प्रत्येक जण त्यांना धन्यवाद च देत राहील. महाराजां नीं इखियट- 
सहि्बाना एका पत्रांत असँ रिहल आहे की, ‹ निदान रभर गावात पंचायत 
निवदणुकीची पद्धति अमलात आणावी. कारण सेडे्गांवाची सधारणा हा भाञ्या 
सवं सुधारणांचा मूढ पाया हय. ` व्िटिरा हिदुस्थानांत सध्या ‹ मामोद्धार 
^ ग्रामोद्धार ` म्हणून जी चख्वढ चालं अहि तिची कल्पना महाराजांस 
१९०० सार्छीच येऊन त्यांनी या बाव्तीत पुष्कटठ पु पाञल टाकले 
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आपणास दिसून येहल व या बाबतीत जुन्या संस्था मोडून नव्या स्थापन 
करण्याएेवजीं जुन्याच संस्थांस सुधारून न्वे स्वरूप देणे हे अधिक फायदे- 
दीर आहे हि दाखवि आहे. 

वडोदू संस्थानांत आजमितीस लोकोपयोगी सार्वजनिक गोष्ठी पुष्कठ 
करण्यांत आल्या आहेत. राज्यां तील गरीब रोकांकरतां लहानमोठे दवाखने 
असून मोफत ओषध देण्याची सोय करण्यात आली अहे. असे दवाखने 
संस्थानांत एकंदर ९३ असून “लेडी डफरीन होस्िटल किंवा स्टेट जनरल 
हस्पिटर › हँ मुख्य सरकारी होस्पिटल आहे. याम्ये तज्ज्ञ डक्टराच्या देख. 
रेखीखालीं निरनिराव््या रोग्यांकरतां वेगवेग्ाले वाईस ठेविले असून रोग्यां- 
सादी एक ठहानक्षी कायत्ररीहि आहे. 

सन १८९१ सारी आरोग्यखते ( सँनिटेशन डिपार्दमेढ ) कादण्यांत 
आले आणि त्याकडे ग्रामपचायतीच्या कचेप्या, देवी टोचर्णे, जन्मग्त्युसंबधी 
नंद, मैजिक रटर्मच्या साहाय्यानें व्याख्याने देणे, सिनेमा, प्रदर्शन यांच्या 
दारं शिद्ु्षगोपनाचं व॒ आरोग्यसवर्धनाचं प्रचारका्य या बाबी सोप- 
विण्यांत आल्या. 

लोकांच्या जीविताच, मालमततेचं सरक्षण करणं हं राजाच प्रमुख कर्तव्य 
समज्यांत यते, त्यास अनुसरून पोिस खात्याची घटना बनविकेटी अहि 
सन १८७८ साठी पोारेस रोकांची पट्टण तयार करण्यांत आली व 
१८८१ साल्च्या परिस अक्टान्वयं मिलिटरी खात्यापासून हं खाते वेगे 
करण्यांत आल. पगारी पोलीस व गावपो्सि असे दोन भेद पोरिसांत असून 
एक पोकिसि खात्याच्या अधिकाराखाटी असून दुसरे रेवेन्यू खात्याकडे 
दिले आहेत. 

हुजूर हुमाची अंमलबजावणी व राज्यकारभाराची पद्धति लोकास सम- 
जावी या हेतूने बिरिश सरकारच्या ° गन्हर्म्मेट रक्िट › प्रमाणे ° आज्ञापत्रिका ? 
सुरू करण्यांत आली. तिच्यामुरटे लोकांस राज्यकारभार कशाप्रकारं चालतो, हं 
सम जण्याचं एक सुलभ साधन र्ट. 

बडोयासारख्या राजधानीस पाणी पुरवठा आवश्यक जाणुन तथन १३ 
मेलांवर सू्यानदीला बंधारा बाँधून एक ॒तलाव बांधण्याची याजना ता. ८ 
जानेवारी १८८५ सां आंखली. हा तलाव “ सयाजी सरोवर ` या नांवार्ने 
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प्रसिद्ध असून तत्परीत्यर्थं ३४ लक्ष रुपये खचं ठेका अहि. अनेक युरोपि- 
यन तज्ज्ञानीं केरेल्या योजना गेरसोयीच्या ठरून अखेर बडोद येथीलचः 
जगन्नाथ सदाशिव नांवाच्या एजिनियरनी केटेल्या या योजनेचं बांधणीर्चे 
काम चांगल ठे आहे. या सरोवरापासून बडोर्दैशहर व कैप यांना पाण्याचा 
मुबरुक पुरवठा होतो व॒सरकारल्ाहि ७० हजार रुपये उत्पन्न मिष्तं. या 
तलावाल पुरवणीं म्हणून प्रतापपुरा नांवाचा एक नवीन तलाव १९३० 
सारी महाराजानी बांधला आहे. याशिवाय राज्यांतील प्रमुख स्थली व 
खेड्यांपाड्यांतून महाराजांनी असेच तलाव बांधून व॒विहिरी खणन आपल्या 
रयतेस पाण्याची सोय करून दिी अहि. 

लोकांच्या देवघेवीचे व्यवहार स॒रलढीत चारवे यासाठी १८८९ त स्प 
अक्ट करण्यांत आला. परंतु प्यावेन्टी त्याविरुद्ध एकच गिला छ. तेष्हां 
महाराजांनी त्याची उपदयुक्तता ठोकपक्षीय पुढान्यास बोलावून आणून पटवून 
दिरी. हँ महाराजाच्या समयज्ञतेच उदाहरण म्हणून दाखविता येईल. 

सरकारोपयोगी व लोकोपयोगी इमारती लक्षावधि रुपये ख्यं करून 
वाधण्यांत आल्या आहेत अक्ञा प्रकारच्या नवीन घर्तीवर तज्ज्ञ एंजेनीयरां- 
कडून बाधविरेल्या इमारती दुसम्या कोणत्याहि सस्थानांत पहावयास मिल- 
णार नाहीत. त्याचप्रमाणें वाहतुकीच्या सोयीसादी उत्तम रस्ते व सडका तयार 
करण्यांत आल्या अप्ून पुष्कठढ डिकाणी पूलहि बांधटेले आहेत. यामुटें दृढण- 
वण वर॑च सुकर होऊन प्रजेच्या आणि सरकारी नोकरांच्या सुखात भर 
पडली आहे 

८, महाराज आणि बादुश्ञाही सत्ता 
विरिश्ानीं हिदुस्थानांत क्रमाकरमानें व ॒हट्हन्य् आपल्या सत्तेची स्थिर- 

स्थावर केटी, हे हिंदुस्थानचा इतिहास वाचणारास सहज अवगत होण्यापारसं 
आहे. त्या कर्मत जसजकी सोय किवा व्यवस्था त्यावेव्च्या केपनीच्या 
आधिकाम्यांस व मुत्सयांस योग्य दिसली त्याप्रकारचे तहनामे किंवा निर्षधं 
संस्थानांवर घालण्यांत अष. नेपाटसारखी राज्ये अगदी स्वतंत्र आहेत. 
ग्वाल्हेर संस्थानाश्ची युद्धप्रसंग होऊन मांडछिक स्वरूपाचे तहनामे चाले 
आहेत. कित्येक रजपूत संस्थानांनी आपण होऊन बिरिश सत्तेचा अवलंब 
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केका आहे. अदा प्रकारानीं निरनिराव्या संस्थानांचे ब्रिरिडा सरकारी वेग- 
वेगल्या स्वरूपाचे संबेध आहेत. प्रत्येकाचे तह वेगङे आहेत, बडोयाच्या 
गायकवाडांज्ञी निरिशांचा दोस्तीचा संब जडकेला आहे. पेशर्व्याक्षीं इग्लि- 
राच युद्ध सुरू असतां फत्तेसिग गायकवाडनेँ सन {५७७९ साली मोख्या 
धोरणानें वागन निटि जनरल गाडडं यांश बचावाच्या व चटाईच्या स्वरू- 
पाचा दोस्तीचा तह केला. म्हणुन गायकवाड हे विटिशाचे दोस्त होत. परंतु 
तहांचा मतटब कसाहि असा तरी प्रत्यक्ष राजनीतीच्या व्यवहारांत मनुष्य 
स्वभाव व परिस्थिति या संबेधानें बरेच फेरबदल व स्थित्यंतरं होतात. आज- 
काल सवे संस्थानां ची स्थिति सवैत्र एकसारखीच दिसून येईल. अंतर्गत कार- 
भारत पूर्णं मुखत्यारी, परतु परराष्त्रीय व्यवहार मात्र चिरि सत्तेच्या मार्फत 
चालावयाचा परचक्राचं व परस्पर कलठहांचं निवारण व निराकरण निरि 
सरकारकदून ब्हावयाचें. सकरदर्शनी असे वारतें कौ, संस्थानिक म्हणजे अत्य॑त 
भाग्यवान् व सत्ताधीडा. प्रजा काडीची तक्रार न करतां निमूटपणे सारा देते 
व यंत्राप्रमाणे राजाच सेवक तो बिनबोभाट वसूल करतात. अर्थात् त्याची 
शक्तीहि कतुंमकर्तुमन्यथाकर्तुम् या स्वरूपाची असणार. परंतु हा निव 
आभास आहे वस्तुस्थिति अगदीं निरा असते. संस्थानिकांचा गवा रेसिडे- 
न्सीच्या तांतीने बांधलेला असतो. रेसिडेन्सी डोव््यांत तेठ घाटून संस्थानि- 
काच कोठे चुकेल व ‹ चचुप्रवेशे मुसरप्रवेश्ञः ” या नात्यानँ त्यांच्या 
संस्थानांत ढवकाटवठ करून सस्थानिर्काच्या हक्ांची पायमह्टी कशी करतां 
येहल व त्यांच्या कारभारावर ठपका आणण्यास कमे व केन्हां मिदेल याची 
वाट पाहात असते. एखादाच रेसिडंट सुस्वभावी, सरव व॒ सोजन्यानें 
वागणारा आणि संस्थानी कारभाराकडे सरोख्याच्या वृत्तीने पाहणारा, 
तात्पर्य, संस्थानिकांची स्थिति म्हणजे तोंड दाबून जक्छ्यांचा मार अदा 
प्रकारची. लोकमत, अधिकारी किवा बिरिश्च सरकार यापैकी कोणीच 
त्याचा वाटी नाही. त्यांच्या अडचणी छोकचर्चेत येऊं न राकल्या 
कारणान लोकांना त्यांच्या स्थितीची कल्पनाहि करतां येत नाही किंवा 
त्याच्याबदल सहानुभूतीहि उत्पन्न होऊं शकत नाही. संस्थानिक जर खासगी 
संक्टात सापडला किवा सार्वभोम सरकारी त्याची तेढ पडली तर प्रजेपेकीं 
किंवा नोकररूपीं भाजी याच्यपिकीं को णीहि त्याच्या साहाय्यास येऊं शकत 
नाही. उल्ट अज्ञा संकटसमयी इु्बलतेनं किंवा अज्ञानानें किंवा मृरस्पणाने 
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त्याच्याविरुद्ध॒ कोणी गेले नाही म्हणजे मिच्विली. सारांश, संस्थानिकांच 
संस्थानिकत्व सार्वभोम सरकारच्या कृपादृष्टीवर अवलंबून राहातै व त्याकरितां 
रेसि्टशूपी देवास वरचेवर आव्वावें लागत. 

सन १८९५ साटीं सयाजीराव जेब्हां युरो पाहून परत आले त्यावेगीं बडोरु 
संस्थानांत अत्यत चमत्कारिक व कटिण परिस्थिति निर्माण ब्याली हेती, 
महाराजांचा स्वतंत्र बाणा, स्वाभिमान, उदयोगप्रियता, सर्व॑संग्रहात्मर बुद्धि, 
निभीडपणा, परदेशं तीट नूतन सुधारणा आत्मसात् करण्याची विलक्षण हातोटी, 
बहुश्चुतपणा इत्यादि गोष्ठीमुटे डोई्जदपणाची धास्ती निरिश रेसिडंगस वारणं 
स्वाभाविक हेते. त्यांतल्या त्यांत महाराजांचे पूर्वी चे शिक्षक व यवी सेटररमेट 
कमिश्नर म्हणून असरेले इियटसाहेव महारार्जांच्या स्वाभिमानाचं व इषा. 
रीचं नेहमीं कोतुक करीत. ह्या गोष्ठी पुष्कछंस सहन होत नसत. रा. वासुदेव 
सदाशिव बापट या नांवाचे गरहस्थ इलियट साहेबांचे असिस्टंट होते. यांच्यावर 
साहेवांची बहार मजीं होती महाराजांनी सेटलर्मेर खात्यांत सुधारणा करण्याचें 
ठरविल्यावर त्या खात्याच्या चौकश्ीरा इनाम कपिशनचे स्वरूप आलं. इना- 
मावर आणेवारीचा आकार बसणे, सनद् नसल्याम॒ढे इनाम जप्त होणें केरे 
गोष्टी षद्ून आल्या. त्यामुे इनामदारवगै असंतुष्ट ्चाला व या सर्वाला 
कारण बापट अरी साहाजिक सावत्रिकं समजूत द्याटी. महाराजांस 
खासगी सष्ठामसरूतीत-मग रेसिडंट विरुद्ध कां असेना-इङ्ियट साहेवांचा 
उपयोग होई या सवं गोष्टीमुर्े महाराज, इखियट व बापट यांच्याविरुद्ध 
असंतुष्ट व॒ रांचखाऊ लोकांची ज्ञट स्चारी. आपल्याकडे वर्तमान- 
पत्रातून आलेल्या तकरारीची चौकश्ी करण्यास रेसिदैटने द्रबारास सुचाषिले. 
वास्तविक पाहतां रेिडंटास द्रबारांतल्या अतर्ग्यवस्थैत हात घाटण्याचा 
कार्हीच ह॒ नब्हता. परंतु ईग्रजांच्या सोईप्माणें निरि सरकारची 
देखरेख याचा अर्थं हवा तितका विस्तत ब संकुचित होऊं शकतो ! 
इरियटसाहेनांच्या मागन नेमरेठे सेरलमेट कमिश्नर मि. मेकोनकी यानीं 
च(पटांवर तरवार धरली. रेसडंट व दिवाण मणीमाईं जसमाई यांची त्यांना 
मवत होतीच. मणीभाईना महाराज व रेसिडंट या दोधांचीहि भीति. महाराज 
युरोपांत असल्यामुढं रेसिडटकिरुद्ध जाण्याची दिवाण मणिभाई्ची छाती 
होहना. यामु बापटांच्या खटल्याला निष्कारण मोठे स्वरूप आले. मेर्कोनिकी 
साह्वान दरवार कोन्सिटकद्कन स्पेल मैजिस्दरेटवे अधिकार देण्यात आले. 
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ता. १३ आगस्ट १८९४ सारी बापट कमिश्चन नेमे गेले. कियांदीपक्षातर्पौ 
ैरिस्टर बरँन्सन व फेरोजराहा मेथा काम चारवीत होते आणि बापटातर्फै 
दाजी आबाजी खरे व महादेव चिमणाजी आपटे काम चाह्वीत असून बाप- 
टचे ्नेही बाढ गंगाधर रिक त्यांना मदत करीत होते. कमिशनने आपल्या- 
कंडे न्याय कोर्टाचा अधिकार आहे अशा समजतीनँ वर्तन करून वापटांना & 
महिने साधी केद् व १० हजार रुपये दंड अी शिक्षा देण्याची रिफारस केटी. 
वस्तुतः ती नुसती चौकी होती. महाराज १९ जानेवारी * ८९५ साली विङा- 
यतेहून परत आल्यावर त्यानी बाप प्रशटरण हातीं वेऊन दोघां क!यदेर्पटि- 
तांकडे सवं कागदपत्र सोँपविङे आणि त्याशिवाय दिवाण (§ &, [एलणष्भः) 
व एक पारशी जज यांचा अभिप्राय वेन बापटांना निर्दीषी ठरवि, मात्र 
त्यांना नोकरीवर सुज्ञ करून पेतङं नार्ही. महाराजाच्या मते अथपासून इति- 
पर्यत बापट प्रकरण अत्य॑त जासदायक होते. त्यांना तर या प्रकरणाची 
आरंभापासून कांहीच माहिती कठ्विण्यांत आली नाही. या सवे प्रकाराबदल 
रेसिडंटचा महाराजावर फार मोढा पुस्सा श्लाला. रेसिडटचं म्हणणें कीं, 
महाराजांनी परदेश्चास जाताना कोन्सिलला सर्वाधिकार देऊन जावे, व द्विवा- 
णानी महत्वाच्या बाबतीत रेसिडंटचा सा घ्यावा. रेसिडटास भेटून महाराजांनीं 
स्वच्छ सांगितलं की, रेसेडेटस संस्थानच्या अंतर्गत व्यवरस्थैत हात घाल- 
ण्याचा विरकूल अधिकार नाही. परतु रेसिर्ईटनं आपला दुराग्रह सोडला 
नाही, इतकेच नब्है तर संस्थानांतीर बय्या वाट गोष्ठीची माहिती 
आपणांस कठ्विली पाहिजे अर्सहि महाराजांस सांगण्याचं धार्यं 
केले. अखिर हिदस्थानांत शांतता व॒ सुव्यवस्था नांदावी याबह 
निरिक्ञ॒ सरकार जवाबदार आहे, त्याअर्थी त्यांना सर्वं हकिकती 
कटविल्याच पाहिजेत हा रेसिडैटचा युक्तिवाद्. परंतु महाराजानीं निक्षून 
सांगितटं कीं, संस्थानात श्ांतता आहे किंवा नाहीं द्यावर देखरेख वर्णे 
एवच रेसिडंटचँ काम, अतस्थ कारभारांत मन घालण्या्च त्यांस कारणः 
काय { महाराजांनीं राज्यकारभारासंबंधीं कोणत्याहि प्रकारची माहिती 
रोशिटंटास पुरविण्याचें स्पष्टपणे नाकारलें (1). यावर रेसिडेन्सीच व हिडस्थान 
सरकारच्या अधिराज्याचं जं ह्यगारून देण्याचा हा महाराजा चा प्रयत्न आहि 
असेंहि रेसिडंटने भासविण्यास कमी केर नाही. या वें दोन्ही बाज हटास 
पेटल्या होत्या. महाराजांची प्रकरति कामाच्या दगदगीमे बिघडली होती. 
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निगिरी, महाबटेश्वर वगेरे ठिकाणी जाऊनहि त्यांना मनःस्वास्थ्य वाटेना, 
अखेर दिवाणावर राज्यकारभार सोपवृन महाराज विलायतेस गेठे. इकडे रेसि- 
डेटनें हिदुस्थान सरकारचे सल्ल्यानें महाराजांना आपके अधिकार कौन्विरुला 
देण्यास भाग पाड व दिवाणांनी बहुतेक बावतीत रेसिदैटचा सषा ध्यावा 
असें ठरविण्यांत आ. या प्रकाराबहर महाराजानीं तीव नापसंति आपल्या युरो- 
पियन ज्नह्यांस दरोविली आहे. मार्च १८९१५ साट इङियट साहेवांना पाठविरेल्या 
एका प्रात महाराज किहितात, “ एका रेसिटच्या उपग्यापामुठं माह्या 
इभ्रतीस धक्ता पां चून मानखंडना आली आहे आणि नमुनेदार राज्यपद्धति 
अमलांत आणण मुष्कील नसं तरी दुष्कर होऊन बसँ आहे, या प्रकारा- 
मुके मार्च मन अत्य॑त व्यग्र व उदास स्चाटं आहि ! ** 

इ. स. १८९३ साली छोड लेन्सडाऊन याना महाराजांनी एक पत्र पाठवृून 
केठेल्या तक्रारीचं लोड साहेवांनी जें उत्तर॒दिङै आहि त्यांत महारा्ांच्या 
इभतीस धक्ता न वसे अश्ाबदट खबरदाी वेण्यांत येई असे महाराजांना 
आश्वासन दिके आणि महाराजांची प्रकृति बिधटलठेी आहि या सबबीवर 
महारार्जानी प्रकरण मिटतें घ्यावे अरसंहि सुचविरै. त्याप्रमाणे नाइलाजास्तव 
महारा्जानीं ब्हाहसरायांना पत्र छिन दिवाण, २ नायव दिवाण, सेन्यव 
जमीनमहसूटखात्याचे अधिकारी यांच्या कौन्सिरास आपले क्छ देण्याबहक 
संमति दर्ाविी. कौन्सिटखा व दिवाणाा जादा अधिकार देण्यासं ब॑धान 
महाराज नाखूष के्व्हांच नव्हते. परतु बडायाच्या राज्यकारभारा्चीं सूर्ते 
सिमल्याहून हटली जावीत ही गोष्ठ त्यांना पठत नव्हती. 

या प्रकारानंतर वरिष्ठ सरकारक्षीं वाद माजण्याला दुरं एक कारण 
जाले. १८९५ पासून १९०० पर्यत महाराज कांहीं दिवस संस्थानांत, कांही 
महिने निलगिरी, कारमीर, उटकमंड वगेरे थंड हवेच्या ठिकाणी रहं लागरे. 
इ स. १८९९ साली त्यांनी नवीन ब्हाइसर्योय कोड कक्चन यांची भेट पेतरी. 
क्न साहेव ‹ मोठे हुषार व व्यवहारदक्ष इम आहित › असे महाराजांनीं 
नतर रत्याच्यासंबर्धीं उद्रार काढले, परंतु या कटिकोर व्यवहारपटु- 
त्वाचा प्रत्यय कर्डनसाहेवांनी महारा्जाना वकरच आणून दिला. सन १९०० 
साटी महारणी चिपमणावाईसाहेव यांच्या ओपरेशनसादीं महाराजांना 

पे प ण प प ८/१... 

नै राइस, प्रथम खंड, पु, १६४. 
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युरोपास जाणे भाग पडले. ओपरेशनमुटे महाराजांना महाराणी विक्टोरिया 
यानीं राजवाडयांत दिल्या गाईन पार्ठीसपद्धां हजर राहतां आटे नार्ही. 
त्याच सारी ब्हाइसराय लोड कर्न हे बडोयाहून ग्वाल्हेरीस गेले. बडो- 
यास महाराज नसल्यामुव्टे त्यांनीं स्वागत समारंभ करून चेण्याच नाका- 
रटे व त्याच सुमारस संस्थानिकांच्या वागणरकसिंबेधी “ कर्चन सवयुङर 
बाहेर पटले. त्या सक्युलरचा आशय असा होता की, नेटिन्ह संस्थानिक 
हा विरि साग्राज्याचा एक घटकावयव आहे आणि या टृष्ठीनें मी त्यांना 
माश्चे सहकारी व भागीदार समजतो. त्याने बेजबाबदारपणें वागन भागणार 
नाही. युरोपियन हेटिल, रेसकोसं, किंवा पोलोग्राऊंड वर त्याच आगमन 
लोकांच्या हिताच्या दृष्टी ठीक नाही. त्याचं खरें कर्तव्य म्हणजे त्यांनी 
प्रजेच्या हिताकडे रक्ष देणे ह होय, शिवाय सर्कर्यलरमध्य मख्य खरी खो च अनी 
होती कीं, संस्थानिकांनीं व्हाइसर्रा्यांच्या परवानगीशिवाय हिदुस्थान सोडन 

जाऊ नये आणे अज्ञा प्रकारची परवानगी देर्णे सर्वस्वं व्हाईसराय साहे 
वाच्या मजीवर अवलंबून राहील. पुनः वादाचा प्रश्न उभा राहिला. महारा- 
जाचा स्वभाव तर इतका हढनिश्चवयी आणि बाणेदार की, स्वतःच्या अधिका- 
रावर अतिक्रमण त्यांस बिठकूल खपणें शक्य नव्हते महाराज मोज्या उदे- 
गानं म्हणतात, ' आगम्हांखा संस्थानिक म्हणण्यांत येतं, परत पगारी नोकरा- 
पेक्षांहि तुच्छतेनें वागविण्यांत येते 1 › याच सुमारास दादाभाई नोरोजी व सुप्र 
सिद्ध समाजसुधारक बी. एम्. मल्बारी यानीं महाराजांना खासगी पत्र रहन 
तिरर सततेशीं विरोध करून हात दाखवुन अवलक्षण करून घेऊं नये 
म्हणून सुचविं. परंतु राणीसाहेव अजारी असत्यामुटे मह्मराजांना परत येतां 
येण शाक्य नठ्हते. महाराज ता. ८ आगस्ट १९०० रोजीं दिवाण आयंगार 
याना िहितात, ˆ या सक्युररमध्यें आमची शरीरप्रकरति व हितसंबंध यांची 
किमत कस्पटासमान लेखिी आहे. आम्हांला या गोष्ठी अगोदर कठ्त्या तर 
आम्ही आमच्या राणीसाहेवांना आजारी पटं नका म्हणून सांगितलं असर्त. ` 
त्यावेव्छचे भ्रिन्स ओंफ वेल्स एडवईड याहि असेंच मत होतें कीं, “ सकयुलरची 
भाषा जरा सभ्य व सोजन्याची असती तर बरं दिसठे असतं, आणि त्यापिक्षां 
मिन्रत्वाच्या सूचनेनं पुष्कठ्छ कार्य॒श्ाटँ असरत. ` महाराजांना १९०१ सार 
उजाडेपर्यत हिंस्थानांत परत येतां आरे नाही. महाराजांनीं परत आल्यावर 
दिवाणामाफंत 'सक्युलरःबहल आपली उषड नापसंति -्हादइसरायास व्यक्त केटी, 
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परेतु यायुटें कचन साहेर्वाच्या तच्छव्याची आग मस्तकास गेली. व्हाइसराय 
क्षाल्यावर हिदी लोकांवर सत्ता मिरविण्याची त्यांनी कांही बाकी ठेवली नव्हती. 
हे बाददाहाचे प्रतिनिधि, तेष्हां प्रतिनिधिपणाचा हक गाजवतांना उदाम- 
पणाच्या मनोधैर्याचा कठ्टस व नानाप्रकारच्या प्रयत्नांनीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्च 
अपमान करण्यात त्यांनी कोणताहि मोठा मनुष्य शिक ठेवा नन्हता. 
सन १९०३ साीं असाच मजेदार प्रसंग घटन आला. त्यांत कर्न साहे- 
वाच्या कुटिल राजनीतीची व अरेरावीची मजर कोटपर्येत गेढी आहरे 
सर्वास कटन चृकटं. या साली सातवे एडवडं यांच्या राज्यारोहणानिमिन्न 
दिष्टीस द्रबार भरविण्याचं ठर. बडे काट कर्नसाहेव यांनी सद्र प्रसंगीं 
स्वं संस्थानिकानीं हजर राहावें म्हणून फर्माविं आणि प्रत्येक संस्थानिकां- 
कदन द्रवारासंबंधी सूचना मागविल्या. हा दरवार म्हणजे निरिश सार्वेभोम 
सत्ेर्चै एक बडे प्रदरनच. त्यांतून कञ्चन साहेवासारखे कड़े साम्राज्यवादी गृहस्थ 
व्हाई्सरोंय. मग काय विचारतां? ^संस्थानिकांनी अफगाणिस्तानचे अमीर ्किवा 
इराणचे शहा यांच्याप्रमाणें नुसते खुर्चीवर बसून न राहतां दरबार प्रसंगीं व हत्तीच्या 
मिरवणकीचे वेग्टी मनःपर्वक आपल्या राज्यनिष्ठतेचे प्रदर्शन करून समारंभांत 
भाग घ्यावा, › अदा अर्थाच कञ्चनश्चाही हुकूम सुट्ठे. महाराजानीं ही गोष्ट 
आपल्यास साफ नापसंत् असभ्याचें रेसिडंगस कठव. तरी पण सारभोम 
बाद्राहाविषयी आपला यक्किचितहि अनादर दासखपिण्याची मात्र आपी 
इच्छा नाहीं अस महाराजांनी बोलून दाखविटे. मिरवणुकौत भाग न चेतल्यानें 
संस्थानिक अराजनिष्ठ ठरतो, तर मग सस्थानिकांी यावावतींत विचारविनि- 
मय करण्याची तसदी लारसाहेबांनीं निष्कारण कां बरं घेतली ! ‹ संस्थानि- 
कानी मिरवणुर्कीत भाग षेतलाच पाहिजे. बुद्धिपुरःसर त्यांनी तसं न केल्यास 
त्यांचा अपमान केला जाईल ` अला प्रकारची सक्ती सावव॑भोमसत्तेनँ केल्यास 
महाराज समारंभांत भाग षेतील, परंतु ही गोष्ठ त्यांना अतःकरणापासून 
पसंत आहे म्हणून नन्हे, अराप्रकारचे महारांजानी आपङे विचार अगोदर 
कटटविले. दुसरा वादाचा मुद्टा असा की, महारा्जांच्या खास नोकराचे पोषाख 
निव््या रंगाचे होते. निव्ठा रंग सार्वंभोमसत्तेवा निदरीक. साम्राज्यमदाची धुंदी 
चदढलेल्या कञ्चनसाहेवांस ही गोष्ट करी खपणार ! त्यांनीं रगोरग हुकूम कादूनः 
अशा प्रकारचे बरोबरीच्या नात्याचे स्राट प्रतिनिधीस उपमर्द॑कारक वाटणारे 
द्रबारी पोषाख संस्थानिकांच्या नोकरांस वापरण्यास मनाई केटी. 
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ता. १ जानेवारी १९०४ रोजीं द्रबार भरविण्यांत आला. महाराज त्याचे 
आदले दिवी, दिवाणसहिब, राजघराण्यांतीट इतर मंडढी यांच्या समवेत, 
दिष्टीस रपोचले. समारंभास बादशाहाचे बधु ङयक अफ कैनेंट व त्यांच्या 
पत्नी उपस्थित होत्या. समारंभाचे वेकं बादशहाच्या बेधस खालची 
खुचीं देऊन कर्यनसाहे्वांगी वरची पेतठी. ब्हाहसरायांचे भाषण 
्याल्यानतर बादृशरहाच भाषण वाचन दाखविण्यांत आर्ट. यानंतर 
प्रत्येक संस्यानिकानें बादृरहाचे प्रतिनिधि व बंधु यांना प्रणाम करून आपढी 
राजनिष्ठा व्यक्त करावयाची होती. निजामसाहेव हिरस्त्याप्रमाणं कुर्निसात 

कृरून परत आपले जागेवर येऊन बसले, यानंतर महाराजांची पारी होती. 
महाराजां्नीं श्ञांतपणानें ब्हाइसराय यांना उदहेद्यून “ राज्यारोहण व नूतन 
वषांबहल माञ्चा अभिनंदनपर संदेश बादशहांना कठविण्याची तसदी ब्हाइस- 
रायसाहेांनी घ्यावी" असे सूचक उद्वार कादून ते आपरे जागेवर येऊन बसले. 
महाराजांचा बाणेदारपणा व स्वाभिमान वरील गोष्ठीति प्रतीत होत नाही 
काय ? अखेर रेवटी कर््चनसाहेनांनीं आपल्या इहदयांत द्मद्मणारा 
साप्राज्यवादाचा नगाराच नुसता वाजविला, १९०५ सार्ठीहि परिस ओंफ वेल्स 
( हीच बादश्चहा ) हिंदुस्थानांत आङे त्यावेढ्ीहि अशीच गोष्ट॒घडरी. 
महाराज त्यवेढ्ीं बडोयांत नव्हते. वहाइसराय सहेवांनीं याबहल महाराजास 
संस्थान सोड्न कोरटेहि बाहेर जाण्याची कायमची वैदी करण्याचं ठरविके. 
परंतु खुद बादृराहांनीं त्यवेढी कचन साहैर्वाचे अतस्थ कान पिद्ून तरसं 
करण्यास मनाई केटी असे म्हणतात. 

एकंदरीनें कर्चनश्ञाहीची श्च महाराजांसहि ठागली, परंतु महाराज 
तोडीस तोड होते. 

यानेतर महाराजांनीं कारमीरची सफर केठी. १९०५ साली वंगभगाची 
चदवठ सुरू श्चाल्यावर अर्विंद् घोष यांनी बडो्यां तीर आपल्या नोकरीचा 
राजीनाम। दिला. यावेटी स्वदेशी चट्वढीची काट चोहोंकडे उसट्टीं 
होती. त्याच पर्यवसान बेगालमध्यै अत्याचार होण्यांत क्ट ओगस्ट 
१९०९ साली ब्हाहसराय लोड मिग यांच्याकट्न महाराजास कठविण्यात 
अं कीं, ‹ देर्घात अश्षांतता व अराजकता माजी असल्याकारणानें तिची 
पार्देमुढे खण़ून टाकण्यासर संस्थानांनी मदत करावी. ` परंतु बडोयांत, 
राजद्रोह होता कोटे ¶ प्रजेचे राजे महाराज आणि ते तर प्रजेचे अत्यत आव- 
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डते. मात्र त्रिटिश्च मुलर्खात राजद्रोहाचें बीज सुजून त्याचा वृक्ष फफावण्यास 
सुरुवात क्ाटी होती. ` 

नोब्हैवर महिन्यात ब्हाहसराय ठो भिंटो यानीं बडोयास मेर दिढटी. 
महाराजांनी लक्ष्मीविलास राजवा्यात त्याच थाटा्च स्वागत कट. भोजन- 
प्रसगी महाराजांनीं गायकवाड सरकार्चे धोरण नेहमी सार्वभोम ससेन्ञीं 
राजनिष्ठ राहील अशी गवाही दिही. आपल्या भाषणांत महाराजांनी राजमिष्टा 
ही नेहमी राजा व प्रजा यांच्या परस्पर प्रेमावर अवलंबून राहील, प्रजेटा राज- 
सत्तेची अंशभाक् कर्णे हँ राजाच कर्तव्य होय असे सांगितले. ब्हाइसरा- 
यांनीहि आभारप्रदर्होनार्थं उत्तर देताना महाराजांनी आपल्या राज्यात केल्या 
सुधारणा बहर त्यांची स्तुतिस्तेर्त्र गाइलीं व यानंतर समारंभ खलास होऊन 
गहाहसराय परत गेले, सन १९१० साली टाइम्सनं असं प्रसिद्ध केटं की, 
° एकय्य। गायकवाड सरकारखेपज करून इतर सवे संस्थानांनीं आपापल्या 

राज्यांतून राजद्रोहाचं समू उच्ाटण करण्यास संमति दिली आहे. › बेगा- 
ल्यांतील “ अग्रतवद्चार पत्रिका ` नांवाच्या जहाल् वृत्तपत्रे एक ठेख 
रिषन महाराजांनी वरिष्ठ सरकारटा पाठविलेल्या उत्तराबदर त्यांची पाठ 

थोपट्डी या गोष्टीचा विपरीत अर्थं करण्यात येऊन महाराज अराज- 
कतेलटा उत्तेजन देतात अश्ाप्रकारचा वण्ठि सरकारचा गह आरा. 

वगभगाच्या चट्वद्टीत प्रसिद्धीस आलेले अरविद् पोष व कृष्णवमी 
याची महाराजापाङ्ञी पुवीं नोकरी क्ली, यामु महाराजावरचा संशय 
हद साला. १९२६ साली महाराजांनी त्यविचखची आठवण संगतांना असें 
प्रतिपादन केटं की, ‹त्यावे्टीं मी संस्थानांत केठेल्या सधारणामु्ढै लोक 
मजला अतिशय चाहात असत. याचा विपरीत अथं अग्टो इंडियन वृत्तप् 
व॒ ओफिससं यांनी केटा. ` संस्थानिकानेँ प्रजेच आवहतं होऊं नये ही 
रिरिच राज्यांतील तेन्हाची न्यायनीति खरोखर ओरच म्हणावयानची ! कांही 
दिवसांनी महाराज युरोपस्या प्रवासास निघून गेले. २२ जून १९११ रोजीं 
विलायतेस ब्यटेल्या राज्यारोण प्रसंगी महाराज व महाराणीसाहेव जातीने हजर 
होत्या. दिष्टीस द्रबार भरवृन हिदुस्थानचें बादश्ाहीपद ज्जं बादज्हा व महा- 
राणी मेरी यानीं धारण करावें असं यानंतर ब्हाइसरायांनी ठरविले. त्याकरितां 
सयाजीराव महाराज नोन्हेबर महिन्यात बडोयास आले, दिसंबर ५ रोजी 
दश्शहाची स्वारी दिष्ठीस आली. मोटा दरवार भरून राजेषाहेवांचे भाषण 
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द्याल्यावर उहाइसराय व एक्द्िक्यरिग्ह कौन्सिरर यांनीं शिरस्त्याप्रमणें कर्नि- 
सात करून ते आपापल्या जागांवर जाऊन बसङे. नतर हैद्रावादचें निजाम, 
गायकवाड, म्हेसूरचे राजसाहेव, कारमीरवे राजसहेव वगेरेचवा क्रम 
ठरषिला होता 

या समारभाच्या पूर्वी ् ञारेल्या तारमीस महाराज प्रकृतीच्या अस्वास्थ्या- 
मुं स्वतः हजर राहू राके नाहीत. त्यांनीं श्री. संपतरावांस पाठविले होते व 
त्या दिवशी त्यांच्या मनाची कांही खाजगी गोष्ठीमुढे चलबिचल इ्याढी होती. 
त्यादिवक्ीं ते बादशर्हानीं नजर केठेठं स्वस्तिक व पटा घालण्याचे विसर. 
द्रबारास जातेवेी गाडीत रेसेडंट सहेबांनीहि त्यांना या गीष्ठीची आढवण 
करून दिरी नाही. द्रबारांत निजामसाहेबानीं कुनिंसात केल्यानतर, महारा- 
जानी पुदे होऊन प्रणाम केला, परंतु गधढून जाऊन ते ङगेच पाठ फिरवून 
परत फिरले. 

आपल्या हातून एखादी चूक ॒स्याठी अहि करिवा काय हें ता. १२ पर्येत 
महाराजांस माहीत नब्हते. द्रवारानतर महाराज गब्हर्मेट॒होसमध्यें गेले. 
परंतु तें लड सिडिनहेम नाहीत, असें त्यांना सांगणण्यात आहे. सरे 
दिवशी नामदार गोखले यांनी महाराजांना त्यांच्यासंबेधीं द्रबारांत उटलेल्या काहू- 
राची बातमी दिली आणि महाराजापासून माफी छिहून पेण्याचाहि सरकारचा 
विचार असल्याचे त्यांनी कट्टविटे. त्यानतर महारानी ब्हाइसराय लोड हाडिंज 
यांना पत्र लिहून ज्ारेल्या प्रकाराबदट दिरगिरी प्रदशित केढी तीः- प्रिय लड 
हा्डिज, मी ज्या पद्धतीने सार्वेभोभ बादृशहा व महाराणी यांना प्रणाम केठा 
त्यावर सर्वोचें वरच प्रतिकूल मत ब्ाटे असे मीं एकि. सा्वभोमांचा कोणत्याहि 
प्रकारे भरद्रनारांत अपमान न होईल असँ वतन करण्याची शक्यतोंवर मी 
खबरदारी घेतरी होती व सार्वभोमांनी अगर इतर कोणीहि माद्या राजनिषठते- 
बदल साक्ंक होईल असँ कांहीं न घडाव असंच मजला वाटत हेत. निरि 
सरकारी मी व माञ्च संस्थान अत्यत कणी व राजनि राहिङे आ६. उचा. 
सनापासून परत फिरतांना मजकडून द्रबारी रशिष्टाचाराचा भग ञ्लाला अर्स 
सागण्यांत येते. खरोखरी त्यावेकी मी त्या भन्य दुरबारांत गोधद्ून गेल्यामु 
मी काय करीत आहे याच मला भान देखीर राहिलें नाही. माञ्च अगोदर 
एकस्या निजाम सरकारची स्वारीच कु्निसात करून गेरी होती व त्यावेटेस 
त्यांच्या बारीक सारीक गोष्टीकडे मला रक्ष देतां आर नाही. त्यानंतर काग- 
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लीच माक्ची पाटी असल्यामुर्गे मी प्रणाम करून बाहेरची वाट पाहण्यासादीं 
गधन इकडे तिकडे पाहू लागलं व मी योग्य वान मार्गस्थ श्चालों अी 
माक्ली कल्पना होती. माद्या या चकीबहक भी अत्यत दिलमीर आहे, › 

महाराजाविरुद्ध यावी ठीकेची वर्च मोठी ्योड उठी. निरभ्र आका- 
शात ठग येऊन एकदम वीज कडकडावी त्याप्रमार्णे द्रबारप्रकरणानें मोटीच 
खट्छबव् उडवून दिली. छंडन टाहृम्सनें महाराजांचा कुष्णवर्मा, घोष इत्यादि 
क्रातिकारकां्ञी संबंध जोडला व त्यांच्या कृत्यास महाराजांची फूस आहे, 
सबब सरकारने महाराजांची बिलकूल गय न करतां त्यांना आठवण राहाण्या- 
जोगे शासन करावें असं सुचविलं. पंरिसच्या ‹ तों › पत्रानं बिरिक् 
राज्याविरुद्ध हिदुस्थानांत किती असंतोष व अप्रीति आहि हँ गायकवाडांच्या 
दरबार्यतील वागणुकावरून स्पष्ट होण्यासारखं आहे अक्षी टीका केली. 

इृग्कंडां तोल मज़रपक्षाचे पुढारी कीरहा्डी यानी “ पायोनियर › पर्वत 
ठेख हिन महाराजांच्या कोणापुदधहि मान न वांकविण्याच्या स्वाभि. 
मानाची स्त॒ति केठी, परतु ‹ दी बल्डं › प्रांत महाराजांविरुद्ध आग 
पाखडण्यांत आली. 

ता. ३१ डिसंबर रोजी महाराजांनीं ठंडन टइम्सला पत्र लिहून कांति. 
कारकांशी आपला स्वध असत्याबहल त्या पत्रांत आलेली टीका अवास्तव, 
विपयस्त, खोडसाढठ व भ्रममूलक अहि, ह सोदाहरण दरीविले. 

यानंतर सात आठ महिन्यांनीं ग्हाइसरायांचे बधु ग्हायकोँट हाडिज यांनी 
एका व्याख्यानाचे प्रसंगी दरबार प्रकरणावहर देख केला त्यात सयाजी- 
राव महाराजासारखा अनुभवी, सुशिक्षित, व जगभर प्रवास केलेल्या माणसा- 
कटून अरा प्रकारची गोष्ट॒बुद्धिपुरःसर हण शक्य नाही; त्यविग्टीं ते 
गोधद्छून गेरे असले पाहिजेत हीच गोष्ट जास्त ॒संभवनीय आहे, असे उद्रार 
कटके. त्यावर “ पोंलमाठ गेदयेट ` मध्ये एक कडक् ठीका आली होती. महा- 
रारजानीं २६ जून १९१२ रोजी मि. एम्. एच. स्िलमन याना पाठविलेल्या 
पत्रांत ते ङिडितात, “ रोेडंटसाहेवांनीं मला एकदांच प्रणाम करण्यास 
पांगितडं हात. महाराज्ञीनाहि प्रणाम करण्याइतकं स्रीदाक्षिण्य माद्यत नग्हर्ते 
असे नाही. रेसिदेटनें एकच प्रणाम करण्यास सांगितलं तेव्हां मला जरा 
चमत्कारिक च वाट, पण या बाबतीत प्रश्र करणें ह गेरसोयीचें होतें." 

यानेतर ही भडकरेली आग आपोआप थंड ज्ञाली व विरोधाचं आभाटठ 
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निवच्ले. परंतु संस्थानांत अराजकतेची बीज पेरलीं गेटीं आहेत हा विरि 
सरकारचा वहीम अज्ञन शिक होताच, 

अमरेन्ी प्रांताचे सुमे बं. के. ग. देङपांदे हे गहस्थ निरिरांविरुद्ध प्रचार- 
कार्यं करतात, म्हणून त्यांना संस्थानी नोकरशतून कादून टाकण्यात यावं 
अरी मागणी हिंदुस्थान सरकारने केली. परंतु देश्पांड्याच्या विरुद्ध तरा- 
प्रकारचा पुरावा माच बिरिज्ञसरकारास देतां जला नाही. महारानी देशपांडे 
यांना नुकसानीबदर १० हजार रुपये देऊन नोकरीतून रजा दिली. दुसरं 
उदाहरण म्हणजे बडोद्। केटिजचे प्रोफेषर डी. एट्. पुरोहित. हे निरनिरान्या 
समाजाचा अभ्यास्त करण्यास्तव हिदुस्थानांत हिडत असतां पांडिचेरीस जाऊन 
यानी बाबू अरविद् घोष यांची गांठ घेतरी. अरविंद घोष हे पृवीं बडोथास 
नोकरी त होतेच. परंतु हे सरकारच्या मतान बडे कांतिकारक. अर्थात् पुरोहि- 
तांचा हा भयकर गुन्हा ठरविण्यात आला व त्यांनाहि बडो्ाच्या नोकर्धीतून 
कमी करण्यात यवे अशी मागणी करण्यात आली. परंतु पुरोहितांनीं पुदील 
प्रसंग जाणून १९१२ साठी आपल्या जागेचा राजिनामा दिला व 
महाराजानो तो स्वीकारला. 

या सर्वं छटवादाच्या मुवटारी द्रबारप्रकरण आहि असं त्यावेीं 
सर्वाच्या मनानँ चेते. वस्तुतः स्वातंव्याच्या ध्येयाचा जनतेंत 
प्रसार करणं हा इंग्रजी न्यायशाच्रान्वयं बिलकूल गुन्हा होत नाही. परंतु 
स्वदृक्ाभिमान म्हणजे अराजकता असा कांही विपरीत अर्थं त्यावेदच्या 
राजकारणांत गणला गेला व महाराजा सारख्या स्वाभिमानी व स्वदेसाभिमानी 
संस्थानिकाविरुद्धं निष्कारण गिला करण्यांत आला, हँ आजमितीस कोणा- 
सहि सहज कदून येण्यासारखं आहे. महायुद्धांत बडोदँ सरकार राजनिष्ठ कां 
अराजनिष्ठ याची प्रचीति सार्वेभाम सरकारास आकीच आणे महाराजांच्या हेतू- 
विषयी अकारण गेरसमज पसरविला याबदल सार्वभोम सरकारास त्यावेढ्टी काय 
वाटले असर तं असो. महायुद्धात निरिज्ञ सरकारास मद॑ती दाखल महाराजांनी 
५० लास रुपये विलि व १ कोटी रुपयांचे वार बोंडस् खरेदी केले. युद्धांत 
निरि सरकारला मदत केल्याबदक १९१७ साली महाराजांना जी. सी. 
आय्. ई. ही पदवी वादश्षाहाकदून देण्यात आली. 

महायुद्धानतर ब्हाइसराय ठंड चेम्सफड याचे भेटीकरितां महाराज सिम- 
ल्यास गेले. यावेढीं विचारविनिमय करतां यावा म्हणून सर्वं संस्थानिकांचं 
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एके ^ नर्द्रमंडठ ` काढण्यांत आर्ट. आणि ब्हाहइसराय साहेनांना त्याचे 
अध्यक्ष नेमण्यांत आ. इ. स. १९२१ साट परिन्स फ वेल्स जेन्हां 
वटोदास आले त्यावेढी त्याचं थाच स्वागत कहन स्यं जडजवाहीर, 
क्षणीय वस्त॒ महारार्जानी दाखविल्या. युवराज साहेनांचा मुकाम बडो्यांत 
फार थोडा असल्याकारणान समारंभ ठवकरच उरकण्यांत आला 

यानेतर २१ जानेवारी १९२६ रोजी ब्हाइसराय ठड शडग व लेडी 
रीडीग यांनी बडोयास भेट दिली. स्वागत समारभ श्चाल्यानंतर महाराजानीं 
त्यांना एक थाटाची मेजवानी दिटी. त्याप्रससमी खालसा म्रलखांतील 
स्वराज्याच्या चटवढीचा उख करून महाराज र्हण की, हिंदी संस्थानाच 
हवकसंरक्षण सभम्राज्यसरकारम अवश्य कें पाहिजे त्याचे पूर्वापार चात 
आषेले मानमरातबे व अधिकार यास नवीन रज्यवटनेत धक्का वसतां 
कामा नये, आपल्या संस्थानासंवधी बोर्तांना ते म्हणलि कौ, शोभर वर्षापूर्षी 
विरिशंनी गायकवाड सरकार व त्यांचे मांडठीक यांच्या परस्पर संबधाच्या 
बाबी आपल्या हातात घेतल्या होत्या आजतागायत तीच व्यवस्था अमलांत 
आहे. ऽध्यांच्या सोकशाहीच्या नवीन मनेत मांडलिक संत्थानांचा ताबा गायकवाड 
सरकारास परत देण हं सम्राज्य सरकारच्या हिताचं आहे कारण त्यम साम्राज्य 
सरकारावरार एक जबाबदारी कमी होणार आहे. उत्तरादाखर व्हाइसरायानी 
असें आश्वासन दि की, हिदुस्थानच्या नवीन राज्यघटनेत सेस्थानिकांच हित- 
संबंध अबाधित राहतीर महाराजांच्या इतर मागण्याचा सहानुभूतिपूर्वक विचार 

केला जाई असे त्यांनी अभिवचन दि. त्यानंतर बडोदा कोलिजचे सायन्स 
इन्स्टिस्यूरानच्या पायाचा दगड बसविण्याचा समारंभ उरकल्यानंतर व्हाक््- 
रार्याची स्वाशी परत दि्टीस गी. लड रीडीग यच्यानंतर व्हाइसराय छाई 
आयर्विन व छोड विरिग्डन यांनीहि बडोयासर भेदी दिल्या, 

संस्थानिकांच्या प्रश्रासंबंधानं साम्राज्य सरकारने नेमलेल्या बटलर 
कमि्ीपुदीर साक्षीत बडोर्द संस्थानची जी कैफियत होती त्यांत 
संस्थानिकांचा संबंध बादराहाक्षीं आहि व नवीन राज्यघटनेत संस्थानिकचि 
ठक्रसंबध व॒ तहनामे योग्य र्तीन पाढण्यांत यावेत वगैरे मदे होते. 
यारसंबेधी सांगोपांग विवेचन करण्याचें हं स्थठ नन्हे. आर्ता पर्यतच्या हकी- 
केतीवरून महाराजांचे राजकीय बावर्तीत वरि सरकारङी सतरेध कोण- 
कोणत्या स्वरूपाचे होते, ह कटण्यासा।रसं आहि. संस्थानिकांचे मध्यवतीं 
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सेरी संबंध कशा स्वरूपांत असवेत याबदल निश्चित योजना हिदुस्थान 
सरकार जव नाहीं. तहनाम व॒ करार यांचे अर्थं निरि सरकार म्हणेलः 
तसे ब्हावयाचे. संस्थानिर्काच्या सूचना बिलकूल विचाररत पेतल्या जात 
नार्हति. ही स्थिति राजकीय प्रश्रासंबंधानेंच अहि अरस नाही. इतर प्रश्रा- 
संबंधानहि हीच त्हा आहे. १९०४ सारी कञ्चन साहेवांनी ईपीरियल सब्दिस 
सिस्टिमरसंबंधानं जो खिता सवं संस्थानिकांकडे पाठविला होता, त्यात हिद- 
स्थानचं परचक्रापासून संरक्षण करण्याची जवावदाशै बिटिशांवर आहे व तीते 
सरकार उत्तम रीतीने पार पाडत; यास्तव संस्थानिकानीं विरिश्च सरकारटा 
सैन्य व पेसा यांची मदत कर्णे अवश्य आहे असें म्ह होते. महारा्जानी 
परत्युत्तरात असें प्रतिपादन केडे की, साम्राज्य संरक्षणाचा भार जर अंरातः 
संस्थानिकांनीहि उचटावयाचा असेक तर त्यांना साम्राज्य सरकारच्या 
कोन्सिलात प्रतिनिधित्व देर्णे क्रमप्राप्तच होय. कर्यनसाहेवांच्या खलित्यास 
महाराजांनी नकारार्थी उत्तर पाठविले हे सांगं नकोच. परत यान॑तर हा प्रश्न 
पार मागें पडला. 

आधिक बाबतीत वरिष्ठ सरकारी बडेदै संस्थानचा संबेध अपू, मी, 
जकाती या वाबीसंबंधानं आलेला आहे. अफूची निर्यात हिदुस्थानसरकार 
काययानं बंद् केटी व संस्थानांनाहि तसं करण्यास भाग पाले. त्यामुढे 
बडोद् संस्थानचं अफूचं उत्पन्न बुडार्टँ. त्याप्रमाणें मिटावर हिदुस्थान 
सरकारनं जकात वाढविठी व खाजगी मीठ तयार करण्यास काययानें मनाई 
केटी. आणि गायकवाड सरकारासहि आपल्या राज्यात मिटागरं बाध- 
ण्यास विरोध केटा. दुरवारन याबहल निषेध प्रद्रित केला. परततु 
वरिष्ठ सरकारने आपला हट शेवटास नेला. इ. स. १९०६ सारी महाराजांनी 
एक मेमोरंडम व्हाइसरायाकडे पाठवून संस्थानांत मीठ तयार करून तै 
निरि जकात देऊन पाठविण्यास हरकत नसावी म्हणून कटवि. परंतु 
त्यास नकारार्थी उत्तर पाठविण्यात आले. स्यां ओखावंद्रांतून मीठ तयार 
करून वंगालमध्यं पाठविण्याचा हक संस्थानास मिला आहे असे समजते. 

तिरी गोष्ट जकार्तीची. सन १८९५४ साठी हिदुस्थान सरकारने सरसकट 
परदेक्षी मालावर जकाती बसविल्या व॒संस्थाननांनीं आपल्या मुखात 
तचा प्रकारची व्यवस्था अमलांत आणावी, म्हणून त्यांना कठकिण्यांत 
आर्ट, तसं न ज्ञाल्यास संस्थानी मरलखार्भोवती हिदुस्थानसरकार जकातीचीं 
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नाढी बसवीठ अश्ली भीति घाटृण्यात आली. सन १९०३ साठी कटेवाडी 

बदुरातून येणाम्या मालावर जकात वेण्यासाठी विरमगांव यें आयात 

जकातीचे मोटमेटे तट उभारण्यांत आले यामे व्यापारी लोकांस इप्पट 

जकातीचा भूर्दड भरावा ठकागला. सस्थानानीं या बाबतीत वरिष्ठ सरकारकडे 

कागाच््या केल्या व बडोदँ संस्थानान जोराची तक्रार केटी, तेव्हां विरम- 

गावचें ठाणे उढविण्यांत अले. परंतु १९२४ साली पोरवंद्र, भावनगर, बडी, 

ओखा वरे बदराचा व्यापार वाठल्याम॒ट पुनः विरमगांव नाकं बसविण्यांत 

आले. महाराजानी पनः याबाबतीत पुष्कढ उचल पेतली, काही अदी 
सुचविल्या, परंतु हिदुस्थान सरकारण त्या सर्व नाकच्रूर केल्या स्यां हा 
प्रश्न तसाच अनिणित आहे. 

सन १९३२०-३३ साटी लंडनला इलिल्या तिन्ही गोर्मेज परिषदि 

श्री, महाराजसाहेव सभासद् होते परतु प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुढें त्यांना 

या परिदांत जातीने विशेष भाग चेत। आला नाही सन १९२९ सालचा 

अधञअयिक भाग महाराज।नी जगातील निरनिरान््या राज्यघटनांचा खोल 

अभ्यास करण्यात घारवून आपली स्वतंत्र दिपणे तयार केटी तीं खासगी 

उपयोगाकरितां तव्यानी छापविरी अहित सन १९३० सालच्या नवेवर महि- 

न्यात् पहिल्या गोलमेज परिषदेस सुरुवात ्चाठी त्याप्रसंगी सुरुवातीस केठेल्या 

आपल्या भाषर्णात त्या प्रसंगाचं महत्व किती आहे ह सांगुन हिद सेस्थानिक 
व हिदी लोक यांच्या सर्वं न्याय्य आकांक्षा पूर्णं करून सन १८५८ साठ्च्या 
राणीसरकारच्या जाहीरनाम्यांतील “ हिदवासि्यांच रेश्वयै म्हणजे आमचं 

बकर, त्यांच। सतोष हीच आमची सुरक्षितता, व त्यांची कृतज्ञता ह च आमचं 
पारितोषक हे शब्द् सार्थं करावे असे अथपृ्ण उद्गार महाराजना काढले हेति. 

नतर हिद संस्थानिकांच्या खासगी चर्चेत व परिषर्देत महाराजांनी सयुक्त राज्य- 

चटनेचा ( ?०१७७८०1 ) पुरस्कार करून इतर सस्थानिकांचीहि या राज्य- 

चटनैत सामीर होण्यासादी मने वखविी दुसम्या परिषदेचे सुरुवात सहि 
महाराजांनी फेडरेशनचा जोराचा पुरस्कार केला होता. संयुक्त विषय (‰€१९४] 
8०९९०४३ ) सोदून इतर बावतीत् संस्थानिकास पूर्ण स्वातंञ्य अस्वे असें 
महाराजा च मत असन गेल्या डिसंबरात सर्ध्यांचे व्हाइसराय लंड वििग्डन 
हे बडोयास आले असतांना त्यांनी आपल्या भाषणांत या गो्ठीवर विशेष 
भर द्विढा होता. महाराजांची ही विचारसरणी ब्हाइसरायांना पटल्याचें 
त्याच्या भाषणावरून दिसून आरै. 
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९, महाराजा चे प्रवास 

केल्याने देाटण पंडित मेन्री, स॑त संचार । 
रास््र्ंथ विलोकन, मनुजा चातू्य येतसे फार ॥ 

फा १ 

“ युरोप, अमेरिका येथील लोकांची राहणी, त्याची सामाजिक स्थिति, 
त्यां ची उन्नति व आपली हीनता इत्यादि नानप्रकारचे विचार माद्या म्नात 
घोठत असत. देश्पय॑टन करणें हँ ज्ञानाचं मुख्य साधन आहे, या विचा- 
रानंच मी जगभर प्रवास करण्याचे ठरविले. > है महाराजांच्या शाब्दांतच 
सांगावयाचें म्हणजे त्यांच्या प्रवासाच्या आवडीचं एक कारण होय. ‹ कांही 
प्रसगामुद्े व विशेषतः माद्या प्रकूतीमटे, वेढोवेढी हिदुस्थानीय लोक प्रवास 
करतात त्याप्रमाणें मला मोटा प्रवासी बना छागले, 2 हें दुसरें कारण. पे 
पु तर महाराजांस गुडघी रोगाची व्यथा जडली व॒ थरेपाछ्ट करणं 
आवश्यक इले. 

महारा्जांच्याच राब्दांत दिलेल्या कारणावरून त्यांनी इतर कोणत्याहि संस्था- 
निक पक्षां जास्त प्रवास कां करावा याचा उलगडा होण्यासारखा आहे महारा- 
जांच्या पहिल्या महाराणी चिमणाबाई साहेब याच्या ग्रत्युनंतर महाराजां ची मनः 
स्थिति अस्वस्थ होती. कोणरत।हि गोष्ट करण्यस त्यांस हरूप किवा उत्साह वेना, 
आणे दुसरा विवाह इ्(व्यानतरहि प्रकरृतीत फेरबद्ट होण्याचं फारस चिन्ह 
दिसेना. डोक्टरानी हवाफेर करण्याचा सहा दिल्यावरून महाराजांनी इ स.१८८२ 
च्या नोब्हेवरांत सिलोनला जाण्याचें ठरविके. दोन तीन आढ तेथं कादून 
ते परत महाबडेश्वरी आले. परतु थड हवेच्या बिकाणीहि त्यांना चेन पडेना. 
त्याच वजन वस्व घट्ठै व पहि चांगटी ठगेनासी श्याली. असेरीस 
मुंबई सरकारचे त्यावेकेचे सर्जन सर विल्यम मूर याच्या सलयावहन त्यांनीं 
युरोपास जाण्याचं ठरविले. राज्याची सर्वं सत्रे दविवाण लक्ष्मण जगन्नाथ 
याच्या हवाटी करून ता. ३१ मे १८८७ रोजी महाराज, महाराणी चिमणा- 
बाईसाहेव, एक ख।सगी कटर व नोकर चाकर इत्यादि ५० मंडी याच्या- 
समवेत युरोपच्या पहिल्या सफरीस निघाले त्यावेन्टी पर्देश्ची प्रवास करणं 
म्हणजे अधमाचरण अश्ञी लाकाची समजूत होती. अशा माणसास्र जातीतुन 
बहिष्कृत व्हावे लगे. युरोपचा प्रवास पुष्कठ ठाबीचा, बन्याच 
मुदतीचा, चासदायक व रिव।य धर्म॑शाच्राविरुद्ध असल्याने महाराजाचे स्र 
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आप्त, इष्टमित्र, नोकरचाकर, प्रजाजन वगैरे सर्वं एकसमयावच्छेदेकरून या 
सफरीच्या विरुद्ध होते. महारर्जाच्या मातुश्री महाराणी जमनावाईसाहेव ह्याहि 
प्रतिकूल होत्या. परंतु महाराजांनीं सवं अदचणी व विरोध बाञ्जस सारून 
य॒रोपास जाण्याचं ठरविरे. अज्ञाना निष्कारण कांहीं भ्रामक समजुती उरारीं 
बाठगून धमम॑ञाघ्राचें व्यर्थं स्तोम माजविणे महाराजांस बिलकूल पसंत नन्हे. 
या बाबतीत महाराजांचा करारीपणा, मानसिक धर्यं, दृढनिध्वय हे गुण 
वाखाणण्याजोगे आहेत, सुधारणाप्रिय मनुष्यान भामक रू्दीचे पाञ्च तोन 
अज्ञानांधकारांतून मागे आक्रमून स्वतः सुधारणेच्या प्रकाशांत आं पाहिजे, 
तरच दुसम्यास सुधारतां यर्ते. 

बोर्टीवर महारा्जाना पुष्क बावतीत स्वतंत्र व्यवस्था करावी छागी. पड- 
दानरीन च्ियाकरितां ˆ खास व खासगी ` खोल्या भाड्यानें च्याव्या लागल्या; 
सोंवव्भ्या ओव्या संबंधार्नेहि कांही विचित्र प्रकार नजरेस आ; कांही 
कांहीं विका्णीं खाणावब्डीच्या व्यवस्थापकानी जादा भाई आकाररटै; 
नोकरचाकरांच्या शिष्टाचाराविरुद्ध विशिष्ट वागणुकीबदहल अपमान व अवहे- 
लना करण्यांत आकी; अक्षा एक ना दोन हजार अडचणी या प्रवासांत 
आल्या. अनुभवा मनुष्य शहाणा होतो, हँ जिकाठाबायित सत्य महाराजांस 
यावेठीं पूर्णपणे पट्टे. 

व्हेनीस येथे प्रथम कांही दिवस काटून नंतर महाराज ए-ला-बेन यथ गेले. 
सरष्ठबर महिन्यात त्यांनी आपरे बधु श्रीमंत संपतराव गायकवाड ओक्सिफोडई 
येथें शिकत होते यांच्याकेडेच राहण्याचं ठर विँ. नोन्हंबर महिन्याच्या शेवटी 
त्यांनीं ठंडन येथे राहण्यासादीं व्हिक्टोरिया स्टरीटवर एक बेगला माङ्यानं 
घेतला त्यावेटचे हिदुस्थानचे स्टेट सेक्रेटरी ब्हायकाउंट कसि यानीं 
महाराज व॒ महाराणी याना विंडसर राजवा्यात नेऊन महाराज्ञी 
व्हिक्टार्या यांची भेट करविली. श्री सो. महाराणी चिमणाबाईसाहेब त्यावेीं 
एक बद् गाड़ीतुन अगोदर त्थं गेल्या होत्या, मेजवानीनंतर महाराज 
काही दिवस बायटन येथे राहून फेब्रुवारी १८८८ म्य बडोयास परत अषि. 

महारा्जानी निरनिराल्या देशात भिद्धून आतापर्यत एकंदर २१ पर्यटन 
केलीं आहेत. त्यांची ज॑ खाटीं दिटी आहेः- 

निघाल्याची तारीख देर परत आल्याची तारीख 

(१, मे १८८७ इग्टंड ध ... फेब्रवरी १८८८ 

रीति 0 ही 9, श 
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निरनिराल्या देश्ांत प्रवास केल्याने महाराजांना त्या त्या देशांच्या 
संस्कृतीचा तोटनिक अभ्यास करण्यास पुष्कट मदत ज्ञाली. इट्टीतील रोमन 
लोकांची संस्कृती ही ल्ढाऊ लोकांची संस्कृति होती. यद्धशाच हा त्यांचा 
आवड चा व्यवसाय व॒विषय, आणि समरांगण हाच त्यांचा रंगमहाल. रोम 
मधील जुन्या इमारती, देवारये इत्यादि अवशेष आणि इटालियन 
रोकांचे आचारविचार, धामिक विधि हे सवं याच गोष्ठीची पूर्णपणे साक्ष 
देत आहेत असँ महाराजांना दिपून अँ. फ़रान्स हा केव विलासी, 
सुखोपभोगांत दंग असलेल्या छोकांचा देश म्हणून विशेष प्रसिद्ध अहे, 
आणि सेदर्यदाच्रामर््य जपानची विशेष आधाडी आहे याच प्रत्यंतरं 
त्या त्या देश्शांत प्रवास करताना महाराजांस आददन आँ. ‹त्याच- 
प्रमाणे तक॑शुद्ध विचारसरणी व उयमश्चीता ह्यांत जर्मनी विशेष प्रमुख, परत 
कलाकुसरीच्या बावर्तीत अत्यत मागासलेला आणि आस्रयांत तर सारेच 
गानप्रिय लोक, ` असें महाराजाचें मत टं राजकारणपटु, केवव उपयुक्त- 
तेवर तेवद्ी दृष्टी देणारे, सर्वसंग्रह करून जगाला उपदेरामृताचे घुरेके 
पाजणारे अरा इग्रज लोकांच्या संस्करृतीची, त्यांच्या दृशां तीर अजस्र कारखाने, 
रम्य उदाने यांवरून महाराजांना पूर्णपणे कल्पना आली. इजिप्त देर्ातीट 
प्रवासांत रिल्पराखज्ञोनाीत अचंवा वाटावयास लावणारे पिरामिड पाहून, 
त्या संस्कृतीच्या प्राचीनतेचीं व अव्वल प्रतीच्या बद्धिमत्तेची साक्ष पटी. 

° प्रवास हा तरुण जननांच्या शिक्षणाची परिपतीं होण्यास व प्रोढ जनांच्या 
अनुभवन्ञानाची परिपक्रता होण्यास फार आवश्यक आहे › असे म्हणतात. 
महाराजांच्या मताप्रमाणें “ परदेश्ञगमन दहं शिक्षण आहे व प्राचीन हिदु 
ग्रथकारः।च्या मताप्रमाणं ज्ञानाजंनाचँ एक साधन होय. ` इतर देशांश 
दढणवठण ठेवण्याच्या उपयुक्ततेसंब॑धानें-विकशेषतः युरोपियन ठोका्षीं दटण- 
ववण ठेवण्यासंबंधार्ने महाराज म्हणतात की, तें हिदुस्थानच्या प्रगतीस फार 
महत्वाचं होय. कारण स्वदेक्लातीर संस्थांची युक्तायुक्तता ठरविण्यास् अदला 
द्ढणवटणाचा फ़ार उपयोग होतो. यास्तव महाराजांनीं द्र वर्षी निरनिरान््या 
देशांत कृषि, कला, शारं, उदयोगधंदे, व्यापार वगेरचं शिक्षण पेण्यासादी 
विद्यार्थी पाठविण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे. 

सुधारेल्या राषट्रंत प्रवास करण्यापामसून फायदे दाविर्ताना ते म्हणतात, 
° त्या ठोकांची सद्यःस्थिति, त्यांचे आचारवित्तार व ॒निरनिराव्या संस्था, 
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प्रत्यक्ष पाहण्यांत आल्याने त्यांच्या उन्नतीची कारणे समजण्यास सुगम होतें 
व त्याम्रठें आप्री स्थिति सुधारण्यास कोणत्या उपायांची योजना केटी 
पाहिजे हं कठं. साधारण छोकाना जर प्रवासापासून वरप्रमाणें फायदा 
होतो तर ज्यांच्या हार्तीं इभ्वरानें रक्षावधि लोकांच्या बररेवाईटाची सत्ता 
दि आहे, त्यांना अदला प्रकारच्या प्रवासानेँ किती फायदा होई हे सांगणें 
नको. › संस्थानिकांवर परदेशी प्रवास करण्यासंबंधीं हिदुस्थानसरकारनं कांहीं 
निर्ध घालण्याचं योजिं आहे असँ समजून ते म्हणतात कीं, “५ अका 
लोकांच्या प्रवासास् प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करण्यांत येतो ही फार दिल- 
गिरीची गोष्ट आहे. ” 

प्रवासापासून आणखी एक फायदा म्हटला म्हणजे निरनिराल्या माणसाच्या 
होणान्या ओकखी. ˆ उदृंड ओली होता, उदंड भाग्य येतसे. › परतु महाराज 

तर भाग्यवान् होतेच, अथात् त्यांनी ओढसी बरोबरहि इतर अनेक गोरटीचे ज्ञान 
करून पेतं व त्याचा फायदा आपल्या प्रजाजनांना सढढठ हातानें करून दिला, 
है त्यांनी आपल्या राज्यांत अनेक सुधारणा केल्या त्यावरून उघड होत आहे. 

इग्ंडाच्या सहाग्या फेरीत ङ्यूक अफ कैर्न, ईड हरिति, ठर व लेदी 
रे, डं नार्थनरूक, ठेडी टरडे, ठेडं जार्ज हैमिल्यन, सर जीन रोसन, 
सर जोन पुेस्टन, सर एडवडं लसन, सर जेम्स ब्ीथ वगैरे मोमोज्या 
बड्या ोकांरीं महाराजांचा परिचय श्चाला. महाराज्ञी ब्हिक्टोरिया यचि 
महाराजांवर युलाप्रमाणे प्रम होतें. श्िकटोरिया मेमोस्यिर फंडाला महाराजांनीं 
एक लक्ष रुपये देणगीदाखल दिटे, यावरून महाराजा ची त्याचेसंबधीं निष्ठा 
व्यक्त होते. 

१९०१ मर्यं प॑रिस येथे चके जागतिक प्रदुरन पाहण्यांत महारार्जानीं 
छित्यक महिने घाठविके. त्याचप्रमाणें वेम्ब्टे प्रदर्हनासहि त्यांनीं १०।१२ वेठां 
भेदी देऊन त्याचं सूक्ष्म निरीक्षण करट. यावेीं पाहिलेल्या गोष्टीचा आपल्या 
संस्थानास व देश्ञास फायदा कसा करून देतां येहङ याकडे त्यांची सारसी 
हृष्टि असे, व॒सुधारणेच्या अनेक गोष्ठी त्यांनीं युरोपमधून तारेनंहि स॒च- 
विल्या आहेत. 

प्रवासापास्न आणखी एक महच्वाचा फायदा म्हटला म्हणजे आपल्या 
देश्ांतीरु व इतर देशं तीर राजकीय परिस्थितीचं यथायोग्य आकलन होऊं 
राकतें हा होय, 

ऋ पो सकी कके 
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सारांश, महारा्जानीं देपर्यटनापासन मिटविेटे ज्ञान व माहिती राज्य- 
कारभार सुधारण्याकडे व नवीन कायदे करून प्रजोक्नति करण्याचे कामीं 
अनेक प्रकारे खर्च केठेटी आहे. 

प्रवासांत असतांनाहि आपल्या संस्थानस्या कारभाराकडे त्याच सारसं 
रक्ष असते व येथीर परिस्थिति ओढसून नवीन नवीन गोष्ठी कोणत्या करतां 
येतील याकडे त्यांची एकसारसी दृष्टि लागलेली असून त्यासंबेधीं अनेक 
विचार त्याच्या मनांत धोठत असतात. 

१०, शिक्षणविषयक प्रगति. 
^ तप्त 18 बएष्णुप्लु एल्ठ्टडडशाक 0 16 कल्ोक्म) ज 

गए ध्राप्रला 87त् क86€8 धात् 0" € भात्८8ह ग ङ् नात्र 
^ ॥वप्र८2प्रि०ण 18 पह 0998 0 9] कर्न 18 अत् 18 116 ०णुङ 

फर 0 80प्प्रिणा त्िठ छा [6्लणौ ल्मातवात्रला > 
आजकाठ बडोदूं संस्थानचा यशोदुंदुभी असि हिदुस्थानांतच काय पण 

आशिया, अमेरिका खंडांतून वाजत आहे. याच कारण बडोयां तीर शिक्षण- 
प्रसार होय. मोफत व॒ सक्तीच्या सार्वत्रिक शिक्षणासृर्ढे आणि मोफत 
वाचनालयां मुँ श्रीमंत सयाजीराव महाराजाचे व ॒बडोदं संस्थानचें नाव 
हिदुस्थानच्या शिक्षणाषेषयक इतिहासांत अजरामर होऊन राहिर्टे आहे 
यात हका नार्ही. राजयुत्रांना उत्तमोत्तम शिक्षण मिण्याची आवश्यकता 
प्रतिपादन कृरतांना महाराज ङिहितात, “ जबाबदारी ची व महत्त्वाची कर्मे 
पार पाडतां यार्वति आणि राज्यकारभार उत्तम रीतीने चाकवितां यावा म्हणून 
राजपुत्रांस देशकारमानाप्रमाणें उच्र प्रकार शिक्षण मि्णें अगत्यार्चे आहे. 
युरोपांतीर राजपुत्रांमर््ये अरा रिक्षणाची फार आवड असते.” खरोखर पाहतां 
ज्या देश्चावर राज्य करावयाचे त्यांतीरु प्रजाजनांची उन्नति करण्यासाठी भावी 
राजा या हष्टीनं राजपुत्रा जरुर तँ शिक्षण चेणेँ अवश्य आहे. आणि महारा- 
जाच्या मतं “काययाची साधारण मूलतच्व॑, अर्थराच्न, राजनीतिशाच्र व इतर 
राज्यकारभारविषयक बाबी यांच शिक्षण राजपुत्रांना दिं असतां फार चांगा 
उपयोग होईल. ›› बडोयास राजपुत्र व इतर सरदार ची मुँ यांच्या रिक्षणा- 
साठी " प्रिन्सेस स्कूल › ही शाट्ठा यांच्याच शिक्षणाच्या वेठीं प्रथम स्थापन 

> महाराजांचीं भाषणे, प्रथमखड, 
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करण्यात आली. तसच राष्ाच्या नागरिकांची मनँ उन्नत ष सुसंस्कृत करणें 

हीच राष्राची उत्तमोत्तम सेवा, आणि महाराजांच्या मताप्रमा्णे, सार्वत्रिक 
शिक्षणाची सोय करणें ह प्रत्येक सरकारचं आय कर्तव्य. विसाव्या शतकांतल्या 
रोकडाहीच्या युगामर्ध्ये लोकांस आपल्या नवीन कर्तंग्यास व जबाबदारसि 
तांड देण्यास सार्वाश्रेक शिक्षण मिण अत्यंत जरूरीचें व महत्त्वाच आहि, 
महाराजांच्या शिक्षणविषयक ध्येयाची यावरून सहज कल्पना करतां येईल, 

इ. स. १८७१ साठापर्यत बडोदूँ संस्थानांत शिक्षणाचे स्वतंत्र खाते नग्हर्ते. 
त्यासारीं सरकारने २ गुजराथी व २ मराठी अशा चार प्राथमिक शावा 
-बडोयांत सुरू केल्या. अज्ञा ्ा््टांची संख्या राज्यात वाढतां वाढता इ. स. १८७८ 

साली एकद्र १४५ स्याली. श्रीमत सयाजीराव यांना अधिकार प्राप्त ्ञाले त्यावेग्ीं 
'एकंद्र १८० शाठा होत्या. पुरं महारा्जानीं १८९३ साठी अमरेटी प्रांतात 
प्रयोगादाखरु सक्तीच्या शिक्षणाची योजना अमलांत आणली व १९०६ साठी 
सवं राज्यात शिक्षण सार्वात्रेक व सक्तीचे करण्यांत आ. 

प्राथमिक शिक्षणः-महाराानीं रशिक्षणप्रसार सार्वत्रिक होण्यास 
काय काय अडइचणी येतील यासंबर्धीचा पूर्ण व सागोपांग विचार करून 
तरा प्रकारची व्यवस्था अमरलात आणी. प्रथम प्राथमिक शिक्षण मोफत व 
सक्तीचे करण्यांत आर्ट. शाठांतुन ७ ते १२ वर्षाच्या मुलंस व ७ ते १० 
वर्षाच्या मुलीस शिकण्यास पाठविण्याचा पारकावर निर्वध घाठण्यांत आला 
च त्यांनीं तसं करण्याचे नाकारल्यास त्यांना थोडा फार दंड करण्यांत यावा 
असेंहि ठरविण्यांत आढ. सेदेगांवीं शेतीच्या कामात रोतकप्यांना आपल्या 
सरखांच्या मदरतीची वाण पदं नये अशा सोडइस्कर वेका ॒शाटांसादीं ठरविल्या. 
अंत्यज वर्गाच्या मुकामुरींसादीं स्वतंत्र शाढांची योजना करून त्यांना पुष्क 
सवलती, ( मुखासर मोफत पास्या, पेन्सिटी पुरविर्णे ) देण्यांत आल्या. 
१८८५ सारी काटङेल्या सरकारी हकुमांत साटीर सहा गोष्टीकडे शागा- 
खात्यानें विशेष लक्ष पुरवावें असें म्हटटं होतः ( ९ ) नव्या वाचनपाठमाला 
तयार कर्णे, ( २ ) मुखाना शारीरिक शिक्षण देणे, (३ ) मुरींच्या श्वाना 
खीशिक्षक पुरविर्ण, ( ४ ) मध्यम व कनिष्ठ वर्गात रिक्षणाचा प्रसार कर्णे, 
(५ ) शातून पदार्थसंग्रहाख्यें स्थापणे व ( ६ ) देशी वाङ्मय वाढविर्णे. 
याशिवाय ५० ते ६० हजार रुपये शाांच्या इमार्तीसाठीं खर्च करण्यासहि 
मंज्ञरी मिवाटी होती. 
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हर्ीच्या सरकारी रिपोटीवरून* प्राथमिक शिक्षण घेणाभ्या मुलाची संख्या 
२,२१,६०२ असून अशा प्रकारच्या शिक्षण देणाय्या सरकारी संस्था २,५३९ 
आहेत असं दिसते. खेडगांवांतीट शागंवर एक रक्षक अस्णँ हा शिक्षण- 
पद्धतींत दोष आहे अरस अनुभ्वातीं सरकारास दिपून आल्यावरून कांहीं 
जवटठजवकठ असणाय्या शाच एकीकरण करण्यांत येऊन काही ठिकार्णी 
एकापेक्षां अधिक शिक्षक नेमरण्यात अ, 

प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी उत्तम व अनुभविक शिक्षक व शिक्षकिणी तयार 
करणारी २ वेगवेगक्छारी टद्रेनिग कलिजं कादण्यांत आली, व रिक्षकाना 
सेडेगवीं उपयोगाचे असे शेती सुधारणा, आरोग्य, परस्पर सहकार्य वगेरे 
विषय अभ्यासासादी ठेवण्यात आले अहित, 

किंडर गाडन पद्धतीने शिक्षण देणाग्या शावा १९ असून त्यांत १,५२९. 
मुले हट शिक्षण घेत अहित. सन १९३०-३१ सारी अंत्यजाकरितां २०१ 
स्वतंत्र राठा होत्या व त्यांत एकंदर शिक्षण घेणाय्या मुलाची संख्या 
१८,३८८ होती. सन १९३१-३२ साठी या स्वतंत्र शाठापैकीं ११० 
रावा इतर शाखां जोडण्यांत आल्या. अंत्यजां करतां स्वतत्र शिष्यव्ृ्या 
ठेवल्या असून कांहीं मुलांची राहण्याची व जेवणाखाणाची सोय सरकार- 
कट्ून केली जाति. अरा प्रकारच्या सोयी बडोदं, पारण, नवस्री व अमरेढी 
या राहरी मुद्ाम करण्यात आल्या आहेत. अस्पुष्यांचे सरध्यांचे पुढार 
डी. भीमराव अबेडकर यांच शिक्षण महाराजांनीच केठें आहे. 

मुसटमानाच्या रशिक्षणासाठी निरनिराव्या ठिकाणी सरकारी ८३ व 
खासमी १३ उदू राढा आहेत व एकंद्र १०,९०० मुटँ शिकत आहित. 

महारार्जानीं ˆ कारिपरज ° व “ वाघेर › या अत्यंत मागासलेल्या अडाणी, 
जगली, डगराक्छ मुलुखांत राहणाग्या जातीनाहि शिक्षण देण्याची योजना 
अमलांत आणी अहि. कांहीना वसतिगृहांत मोफत ठेवून वेऊन त्यांच्या 
शिक्षणाची सोय करण्यांत आरी आहे, आपल्या मलखांत परत गेल्यावर 
त्यांनी इतरनाहि फ़ावल्यावे्टी शिक्षण यवं हा सरकारचा हेतु आहे. अरा 
रीतीनं सक्तीचे शिक्षण करण्यांत रोकांना रेखन, वाचन, व ॒जुजवी अक- 
गणित इत्यादीची ओढख करून देऊन साक्षर बनविणे हा प्रमुख हेतु अहि. 

+ वाप्ापाशप्ठा) पकृ०४ 19850-31. 7906 287. 
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दुय्यम िक्षण-- संस्थानांत एकंद्र १५ सरकारी हायस्कूल्स असून 
शिवाय सरकारी मदत असणारी ८ आहित. त्यापेकीं बढोयांत ३ आहेत व 
बाकीची नवसारी, गणदेवी वगेरे ठिकाणी अहित. त्याचप्रमाणे दस्यम 
शिक्षण संस्था एकद्र ३५ आहेत. 

उच शिक्षण-- खुद राजधानीचै राहर बडोदं येथे उच्च (ाच्ीयव 
वाङ्मयात्मक ) शिक्षण देणारे “ कोटेज ` असून त्यांत एकंदर ९१९ वियार्थी 
व॒वियार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. इ. स. १८८२ सारी दिसंबर 
महिन्यात हँ कंलिज सुरू होऊन पभरंबई विष्ववियालयास जोडण्यांत आदे. 
आतांपर्यत या कोठजमधून २,२०० पद्वीधर बाहेर पडरेके अदित. त्यापेकी 
१०० च्यावर एम्. ए. व एम्. एससी ्ाठेले आहेत. टेर, छिटिलडेक, ङ्का, 
मसाणी यांसारखे विद्वान व॒ नाणावलेले गृहस्थ या केलिजचे परिन्सिपारु 
होऊन गेले. त्याचप्रमाणें सर मनुभाई मेहता, ठी. के. गन्नर, अरविंद घोष, 
मिडलटन, आर्ते, विजेरी यांसारसे हिदुस्थानांतच काय पण जागतिक प्रसिद्धि 
मिक्विलेटे गृहस्थ या कोङेजमध्यं प्रोफेसर होते, सर्ध्यांचे प्रिन्सिपाल 
मि. बरो हेहि सुस्वभावी, समतोर बुद्धीचे गृहस्थ आहेत. नुकतीच ता. २६ 
डिसंबर १९३२ रोजी या केलेजची सुवर्णज्युबिटी स्ञारी. त्यावेगीं महाराज, 
महाराणीसाहेव, इतर अधिकारी हाहरांतीट प्रमुख नागरिक व काटेजचे 
माजी विदाथ उपस्थित होते. आपल्या भाषणांत परिन्सिपारु बरोबर यानीं 
महाराजांच्या रिक्षणविषयक धोरणाचा गौरव करून सांगितटँ कीं, 
^ {४ 15 1876 10 [18४0 07 ४ पाटः (0 भणत € 50 भणारछः- 
88ई़ 0 81 108प्रपपप्रज) 06 0४8 0706 "` 

या केलिजचं गुजराथ युनिन्दरसिंटीत रूपांतर व्हा अशी पुष्कटांची 
इच्छा आहे. ती सफट होदई तो दिवस स॒दीन म्हणावयाचा. 

हिष्यव्त््याः-- १९३०-१ च्या सरकारी रिपोटौत २ शिष्यवृत्त्या सिडेन- 
हेम केलिजमध्यं शिक्षण वषेण्यासार्ठी, “ सेवाकद्र › शिष्यवृत्ती सरकारी 
नोकराच्या मुलांकरतां, सेकंडरी एज्युकेशन कोडमध्यँ दिल्या शिष्यवरत्या, 
मराठा मुठींसादीं कही शिष्यवृत््या मिदून स, २३.६०७ रुपये खर्च करण्यांत 
आले असँ नमूद करण्यांत आँ आहे. त्याचप्रमाणे मराठा जातीच्या विया- 
थ्यौच्या रिक्षणासाठीं ४० “ सयाजीराव शिष्यव्त्या म्हणून आणि मराठा 
एज्युकेरान फंडाच्या व्याजांतून कांही शिष्यत्॒त्या देण्यांत येतात. 
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तसेच नेमणूकदार वगीच्या मुलंकरतांहि कांहीं शिष्यवृत्त्या राखून 
-ठेवण्यांत आल्या आहेत. याशिवाय दरव विदार्थ्याना उश्च 
शिक्षणासाठी, इग्टड, अमेरिका, जपान इत्यादि देशांत निरनिराछ्या 
विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी पाठविण्यात येते. महाराजानीं आजपर्यत 
शेतकी, बागाइंत, सूपशाख, गायनल्ञाच्च, षड्याठकाम, विदयुत्शाख, य॑जराख्, 
मुद्रणकठा, शिक्षण, कायदा, अर्थाच्च, समाजशाख, तच्वज्ञान, वेदांत, 
"पुस्तकाय, शिल्प ० शाच्रांच्या अध्ययनासाटीं व त्या त्या विषयात 
प्राविण्य मिलपिण्यासार्दीं अनेक वियार्थीं परदेसी पाठविले आहेत. व असे 
रोक तेथून शिकून आल्यानेतर आपल्या ज्ञानाचा फायदा हिदुस्थानास देत 
आहित. बनारस दिद य॒निब्दर्सिटी सारख्या संस्थेला महाराजाचा उदार आश्रय 

आहेच. नुकतीच महारार्जानीं त्या युनिन्हर्सिंटीस दोन लक्ष रुपयांची देणगी 
दिष्टी आहे. महाराज त्या विश्ववियाल्याचे प्रो-चेन्सेलरहि आददत. ओयो- 
गिक रिक्षणाचीहि सोय महाराजांनीं आपल्या संस्थानांत केटी आहि. 

ओद्योगिक शिक्षणः--आधुनिक शिक्षणक्रमांत ओौयोगिक व शाघ्रीय 
शिक्षणक्रमाचा अंतर्भाव होर्णे ही अत्य॑त आवश्यक गोष्ट गणङी जाते. 
ओयोगिक शिक्षण देणारी संस्था आपल्या संस्थानांत कादण्याचा महारा- 
जाचा १८८६ सालापासुन विचार चालू होता. सूप्रसिद्ध प्रो. टी. के. गज्जर 
हे त्यवेर्ढी बडोदा केलिजांत प्रोफेसर होते. यांच्या साहाय्यानं महाराजांनीं 
ˆ कृलाभवन ? ही संस्था १८९० सां स्थापन केटी. प्रो. गज्जर रयांच्याकडे 
सवं शिक्षणक्रम ठरविण्याचं काम सोपविण्यांत जरे. प्रथम चित्रकला, कपडे 
शुभ्र करणें व रंगविरणे, कपड्यावर छपारक्चे काम करणे, सुतारकाम एवढेच 
विषय शिकवीत असत. कांहीं महिन्यांनीं प्च द्रेनिगस्कूल व रेतकीचा 
वर्गं हेहि त्यास जोदरण्यात आरे. कराभवनांतील सर्वं शिक्षण देरी भषेच्या 
द्वारं देण्यात येते. प्रथम उत्पादक व प्रिन्सिपा दी. के. गज्नर ह्यानीं क्या संस्थेष 
-बरदच नांवारूपास आणि. रत्याच्यानंतरहि संस्था अतिशय कार्यक्षमतेने व 
शिस्तीनें चारूविण्यांत आरी आहे. सथध्याच परिन्सिपार सी. एच. होरा 
बी. ए. ए. एम्. आय्, बी. ई. यांच्या देखरेखीखालीं टी संस्था अतिकेय 
उत्तम रीर्तीनिं प्रगति कर्ति आहे. यांच्याशिवाय परदेशात शिक्षण येते 
पांच प्रोफेसर शिकविण्याचं काम करीत आहेत. दीं मेक्यानिकल, इले- 
कटरिकठ व सिष्डिल एंजिनियरिग; केमिकल टेक्नार्लोजी ( ढाई, ब्टीर्चीग 
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केलिको ररिंटिंग, सोप टेकर्नोङाजी ), रेक्सटाल मेँन्युफैक्चर, आिटिक्वर, 
कमस ॒वगेरे विषय रिकविण्यांत येतात. हिदुस्थानांतल्या निरनिराच््य् 
भागांतङे वियार्थी या हिकाणीं ओयोगिक शिक्षण पेण्यासादीं येतात. स्यां 
त्यांची संख्या ५२३७ आहे, इ. स. १९३०-३१ साली कलाभुवन व त्यास 
जोधन असरेलीं वर्कश्ञोपस् यांवर १ रक्ष ३४ हजार सु. खच व त्यापासून उत्पन्न 
२८ हजार &०० रुपये श्यां आहे. या शार्ठतून कांहीं नाणावलेले रंगकरावेत्ते 
बाषैर पडठे असून मोठमोम्या गिरण्यांमध्यं काम करीत आहेत. कलाभुवनास 
जोडलेटी प्रयोगक्ञाका व्यापारी तत््वावर चाढविणण्यांत येते. म्हणजे राज्यांतील-. 
निरनिराल्या सात्यांना कगणारं लोखंडी व इतर धातूर्च सामान, लाकडीसामानः 
वगैरे येथून पुरविण्यांत येते. याच संस्थेच्या अगमत अरा तीन श्ाटा 
अमरेढी, पाटण व पेटलाद् या ठिकाणी चालू आहेत. नवसरीस. 
जे. एन. टाटा हृन्नर॒शाटेस सरकारी अट देण्यांत येते, १९२१ सां 
बंगलोर इस्टिरच्यूटचे प्रो. आल्फेड हाये यांच्या रिपोरटौवरून कलाभवन बद् 
करण्याचा महाराजांचा विचार होता, परंतु पुष्कढ लोकांच्या अजंविनंत्या- 
वरून तो विचार त्यांनीं रहित केरा, एवटेच नब्े तर उलट त्याची वाढ केठी. 
ही गोष्ट मोभ्या आनंदाची आहे, 

राखी, पुराणिक, पुरोहित यांच्यासाठीं एक संस्कृत पाठशाका काढण्यांत 
आरी असून त्यांत क्षत्रियाडि चातुरवंणीय हिंदु लोकांची संस्कृत शिक्षणाची 
सोय करण्यांत आली आहे. देरी भषेच्या द्वारे शिक्षण देणार एक उदहर्न्या- 
कयुरर केठ्ज हेत, पण तं वियाथ्यीच्या अभावी बद् करावें लागले. पाटण। 
येथें एका आयर्वेद पाठक्ञाटेत आय॒र्वेदाचें शिक्षण देण्यात येते. त्याचप्रमाणे 
अनाग, गायनज्ञाा, मूकवियाकय, रेफर्मैटरी वगेरे कित्येक टोकोपयोगीः 
संस्था सरकारकदडून चारविण्यांत येत आहेत. यावरून महारा्जाना सव प्रका- 
रच्या शिक्षणाची सोय आपल्या संस्थानांत असावी याबदर किती कठकढ. 

व आस्था वाटते ह कोणासहि दिसून येईल. 
सखरीरिक्षणः--राषटातीर स्री पुरुषाच्या साक्षरते्च प्रमाण हें त्या राष्टराच्या 

प्रगतीचं गमक अहि. फार प्राचीनकाठ सोडला तरी एकोणिसान्या शातकांतीलः 
हिंदी शिया म्हणजे धर्मभोरेपणा, अज्ञान, हटवादीपणा गुलामगिरी याच्या 
मूतिंमंत पुतव्याच असें एखायानें विधान केठँ तर तं फारस बेजवाबदार 
ठरेल असं वारत नाही. खरोखरी एणहतां हिटस्थानातील चखियाचा आयष्यक्रयः 
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म्हणजे गरहकरत्यं व उत्तमोत्तम वस्रालंकारासंबंधाच ज्ञान या व्यतिरिक्त 
सार्वजनिक कायं म्हणून एखादी चीज असेल ही कल्पना ध्यानीमर्नीहि 
नसते. अशा प्रकारच्या विचारसरणीमुटे चीरिक्षणाचा प्रश्न अव्यत घोग- 
त्याचा होऊन बसला होता. अहा वेढ्टी महाराजांनी स्रीरिक्षणाचा जोरा 
पुरस्कार करून या प्रश्नास यथायोग्य चारना दिठी. सामाजिक सुधारणेचें 
पाऊल पुरे पडण्यास् घ्री शिक्षणासारसखं दुसरं प्रबल राच नाहीं 
अक्षी महाराजांची ठाम समजूत होती. “जर धरत सुरिक्षित स्री 
असेर तर ती ज्ञानाचा व॒ गरहसोख्याचा उज्ज्वल प्रकाश धरांत 
पाडण्यास समर्थं होईक, व॒ आपल्या आजृबाजूच्या लोकांच्या निदैय व 
आपमतलबी कपट युक्त्यांत अक्षित ची जी फसते तक्षी फसणार नाही.” 
"एके वेदी त्यांनीं असे उद्रार काटरेले आहित की, “ च्ियांना शिक्षणाचा 
लाभ न दिल्यानँ आपण आपल्या राष्टाची अर्ध शक्ति गमार्घात आहोत. 
आपल्या मुलांना सुिक्षित मातांचा काभ देण्याच नाकार्रत आर्हत, ओणि 
मातांच्या मानसिक शक्तीची वाढ खी करून भावी पिढ्यां च भयेकर नुकसान 
करीत आहोत. इतकेच नच्हे तर यामु आपल्या घरांत दुही माजविण्यास 
मदत करीत असून जुने तेवदें उराश्ञी बाढ्गुन बसणारा असा एक अजीबात 
निरा वग तयार करीत आहोत. ” अशाप्रकारचं जरी महाराजा 
मत असे तरी पण विवाहितावस्था व गृहकृत्ये हीं च्ियांची प्रधान 
कतव्य असल्याने त्यांना ही कर्तव्ये पार पाडण्यायोग्य रिक्षण 
मिव अगत्याचं आहे, ह्या गोष्टीस त्यांचा बिकट विरोध नन्हता. 
हं मत त्यांनी एका व्याख्यानाचे प्रसंगी उघड करून सगित 
आहि. “ च्रीशिक्षण म्हणजे र्यानी नसत्या परीक्षा पास होणें 
नव्हे. बायकना संसारविषयक शिक्षण मिवा पाहिजे. त्यांना 
आपटीं मटँ कञ्चीं वाढवावयाची, आपल्या पतीस वाईट गोष्ठीपासून 
कसँ पराघृत्त कशवयाचं हेहि त्यांना शिकविटं पाहिजे. त्यांना रसायनश्ाच्र 
वेर शाच््रांच शिक्षण देणेहि अगत्याचं आहे. ” तसैच संसार स॒खाचा 
होण्यास स्री पुरुष उभयतां सुदढ असणं आवर्यक आहेत. या दृष्टीने त्याना 
रारीरिके केसरतीची फार आवरयकता अहे, असँ महाराजं चँ मत असून 
त्यानीं फिमेल दूनिंग कङ्िजिच्या ठेडी सुपरिरडंट याना तक्षी व्यवस्था अम 

# महाराजाचीं भाषणं पृ, ३२ 



भरी. महाराजांचं चरित्र ६२ 
7 मीम मी मीम भी भीभीम की ज फ णौ कीणर 

संत आणण्यास वेरोवे््टीं सूचना केल्या आहेत. हषी बडोयास शारिरीक 
शिक्षण षेण्यासाईदीं च्ियांकरतां जिमखाना असून पुष्कठ सिया त्याचा 
फायदा घेतात. श्रीमत रार्णीसाहेव याहि सुशिक्षित असून स्रीरिक्षणाच्या 
कट्या पुरस्कत्यां आहेत. असि भारतीय महिला परिषदेच्या त्या १९२८ 
सारी अध्यक्षाहि होत्या. वडोयांत सरी रिक्षणासा्दीं “ श्रीमहाराणी चिमणा 
बाई खरी उदयेगार्य ”› नावाचं उयोग मंदिर महाराणी साहेवाच्या नवं स्थापन 
करण्यांत आं आहे. त्यांत रिवणकाम, वीणकाम, पाकञ्ाखर, रोग्याची 
सुश्रूषा वगेरे विषय हिकविण्यांत येतात. अनाथ विधवांना व गरीव ियांना 
येथे शिष्यवृत्त्या देण्यांत येतात. यारिवाय मुंबई इटाख्यांत उच्च रक्षण 
चेण्यासाढी वियार्थानीना शिष्यवृत्त्या देण्याकरितां महारार्णासाहेवांनी एक 
लक्ष रुपयाची देणगी दिटी आहे. 

वाचनाख्येः--अराप्रकारं राज्यात सक्तीचं शिक्षण केल्यावर सुशिक्षि- 
तांची संख्या साहजिक च वाटणार व अरा लोकांची ज्ञानपिपासा इामविणे हे 
सरकारचं महत्त्वाच कतेव्य होय, हं ओटखनच की काय, महाराजांनी सार्व- 
जनिक वाचनार्ये आपल्या राज्यात सुरू केली. १९०५ साटीं महाराजांनी 
अमेरिकेच्या प्रवारसांत गावोगांवी व राहरोदाहरी प्रचंड सार्बजनिक वाचनाय 
व त्यामुढे होणारा शिक्षणप्रसार हं प्रत्यक्ष अवलोकि; त्यावेढी आपल्या 
राज्यांतहि अशाप्रकारचा उपक्रम सरू करावा असं तत्काठ ठरविले, आणि 
लोक)।नी वाचनाय काटल्यास त्यास सरकार योग्य मदत करील असे आश्वा- 
सन दि, 

१९०६-५ सारी कांहीं वाचनारयं उवडरीं, पण १९१०-११ पासून या 
शिक्षणश्ासेला अगदी वेगढ्छेच स्वरूप आले. यावं महाराजां नौ अमेरिकेहून 
डा. बांडन नांवाच्या लायबरीच्या कामात निष्णात अदा एक अमेरिकन 
विद्वानास् येथं आणून त्याची डायरेक्टर ओफ़ स्टेट छायन्ररीज या नवीन 
जाग नेमणृक केठी. वाचनाटयाचं खातं स्व्त्॑र करण्यात येऊन त्यास 
नवीन सुवारलेर्टँ स्वरूप देण्यात आ तर्सेच नियमा तहि केरबदृल करण्यांत 
आला. एखाया गावी लोकांनी वाचनालयाकरितां जी रक्कम गोटा केटी 
असे त्याच्या दुप्पट रक्कम सरकारन देण्याच ठरविरे. यामु पुस्तकाल- 
यांची संख्या क्षपाय्यानें वादं रगटी. बडोयांतील पृवीच्या लायन्रचिं मध्य- 
वतीं कायत्ररीत रूपांतर करण्यांत येऊन नगरवाचना्यै, प्रांतवाचनाल्ये, 
मआमवाचनाख्ये यांच्या कारभारावर ची देखरेख ठेवण्याचा डायरेक्टरास अधिकार 
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देण्यात आला. खुद महाराजानीं आपला २० हजार पुस्तकाचा दुर्भिढ संग्रह 
मध्यवतीं संस्थेस दिला. सध्या वाचनालयांत निरनिराठ्या विषयांवरची छाखावर 
पुस्तके असून त्यांतठी ८३ हजार पुस्तके लहान थोर वाचकांना वाचावयासादीं 
मोफत देण्यात येतात. संदर्भखात्यांतठीं कांही पुस्तके तेथेच बसूनः 
वाचावीं लागतात. 

मध्यवर्ती लायव्रीसाठीं पवीच्या सरकार वाड्यास जोदूनय नवीनः 
इमारत बाधण्यांत आरी आहे. वृत्तपत्रीयशाखा, चीवाचकशाखा, संदर्भ- 
शाखा वगैरे भाग येथे अहित. ठायनरीचे संचालक मि. एन्. एम्. दत्त 
यांनी बडोदा लायनरी हंडवृक नांवाचे पुस्तकात ठायनस्यांची सर्व 
माहिती दिली आहे. संस्कृत रायत्ररी ई. विनयतोष भट्वाचार्य यांच्या 
नेत्रत्वाखालीं उत्तमप्रकार चारविण्यांत येत अहि. सध्यां या लायनरीर्चै 
रूपांतर प्राच्यविया संस्थेत करण्यांत आँ अहि. 

शिक्षण खात्यावर कमिरानर ओफि एज्युकेशन किंवा वियाधिकारी 
असून त्याच्या हातांत वाचनाटर्ये, प्राच्यवियामेदिर, पदार्थसंग्रहालयं , 
कलाभवन, गायनकला, स्काउट संस्था, केठिजिं व शाढा इत्यादि संस्थांचा 
कारमार दिलेला असतो. ही रा. भास्कर कारिनाथ भटे एम्.ए (कैनिज)हे 
विद्याधिकारी असून ई. भा. चि. ठेरे पी. एच. डी. हे त्याचे मदतनीस अहित. 

विद्याप्रसारः- देरी भाषेत वाङ्मय तयार करण्याच्या बावतीत बडेर्दे 
संस्थाननेँ किती प्रशंसनीय बहुमोक कामगिरी केटी आहे हँ महाराजांनी 
तत्प्ीत्यथं॑रक्षावधि रुपये खच करून अनेक उपयुक्त गरं्थाची भाषांतर 
निरनिराव्या सुरिक्षितांकटून करवून साहित्याच्या अभिवृद्धीत भर 
घातली यावरून दिसून येईल. खानगी खाते व ॒वियाख्रा्त या दोन 
खात्यांकड्न अनेक प्रकारच्या अथां योग्य पारितोषिकं किंवा इतर 
प्राररानी उत्तेजन देऊन म्रथ छापून प्रसिद्ध करण्यांत येतात. अक्षा शती 
महाराजाच्या आश्ञेनं इ. स. १८८६ पासून आतांपर्यत «“ राषटरकथा माला, 
महाराष्ट ग्रथमाठा, विविधविषयक ग्रथमाला, ऋीडामाटा, श्रीसयाजी साहित्य 
माला, श्रीसयाजी ज्ञानमंजूषा, प्राचीन काव्यमाला, बारसंमीत माला, वगैरे 
गेथम।टेत ३०० वर ग्रंथ गजराथी, मराठी, हिद, संस्कृत, ईग्लिश् इत्यादि 
भाषांत छापून प्रसिद्ध करण्यांत आरे आहेत. मथकारानीं एखादा नवीन मथ 
आश्रयाथं पाठविल्यास त्याच्या कांहीं प्रती विकत षेण्यांत येतात, 
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भाषाभिव्रभ्यथं प्रयत्न--देङी भाषांना परकीय भाषाचं जं गहण लाट 
आहे तें सुटण्यासादीं महारार्जानीं विशेष प्रयत्न केठे आहेत. श्रीसयाजीशासन 
दाब्दकल्पतरु ने परकीय भार्षेतीठ पारिभाषिक शब्दा चे देक्षी भाषेवरीट अषि 
दृडपण कमी होऊन आपले सवं व्यवहार आपल्या भाषैत करणै सुकर द्या. 
आहे. या पारिभाषिक कोरासंब्धीं महाराजांस एवदढी उत्कंठा आहे कीं, कांहीं 
शब्द त्यांनीं स्वतः परिसमधून सुचविे अहित. कायर्यातीर 
पारिभाषिक शब्दांचा हा कोड तयार करण्यासादीं महाराजांनीं एक मंड 
नेमि्टे होतें, व ॒हिदुस्थानची एक राष्वीय भाषा असावी या ध्येयास 
अनुसरून या कोराचं स्वरूप अष्टभाषात्मक असून त्यांतल्यात्यांत सक 
भरतखंडांत सुलभतेनँ रूढ होण्यासारसे शब्द असेरीस सचविके 
आहेत. महाराजांनीं पुण्याच्या शाब्दकोरा मंत्रास उदार आश्रय देऊन 
मरादी भषेचा ब्रहत्कोश्च काढण्यास् त्या प्रयत्नाच्या बाल्यावस्थैतच प्रोत्साहन 
दिलं आहे, व त्याचं ह्य स्वरूप पहिल्या भागाच्या रूपार्ने नुकर्तैच प्रकट 
ह्याठें अहे. महाराजांच्या या प्रचंड साहित्यविषयक कामगिरीबहठ कोणा" 
चेहि अंतःकरण कतज्ञतेने भरून ये. तसं च त्यांनी सयाजीपद्क व वर्षासन 
देऊन कांटावाला, चिंतामणराव वेय, विहर रामजी हिदि वगेरैवा गोरव 
केला अहि व कवि चद्रहेखर याची राजकवि म्हणून नेमणूक करून त्यांस 
मासिक बिदागी दिली आहे. 

सारांश, महाराजाचा जीवनहेतु आपल्या प्रजेस स्वौगीण रिक्षण देर्णे व 
उच्च साहित्योपाजन कर्णे हा होय. खम्या शिक्षणाचा हेतु अवलोकन- 
राक्तीचा विकास कर्णे, उत्तम शील बन्विरणें, व मानसिकं उन्नति कर्णे हा 
समजण्यात येतो. ‹ विद्या म्हणजे नुसते िहितां वाचतां यणे नन्हे, 
तर जिच्यामुढं कार्यकारणांचा योग्य सेर्बध कठतो, इतरांच्या सामाजिक, 
धार्मिक, ओयोगिक स्थितीची व॒ आपली दुरवस्था कून तिची कारणे 
रोधून काढतां येतात आणि सर्वं विषयांचा न्यायाने व॒ सम- 
तेनै विचार करतां येतो ती विया. › ती माज विशिष्ट वर्गालाच 
न भिठतां सार्वत्रिक असली पाहिजे याविषयी महाराजांच। कटाक्ष असतो. 
टेनिसनच्या मतानेँ ज्ञान ही एक शक्ति आहे खरी, पण ते राहाणपणपक्षां 
न्मी दजाचं आहे; म्हणून राहाणपणाची वाढ करणें हं खम्या शिक्षणाचे 
ध्येय असें पाहिजे. अशा प्रकारचें खरं शिक्षण देण्याचा महारा्जाच 

९-१० 
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प्रचंड उद्योग पाहिला म्हणजे कोणालाहि आश्चर्य वाटेरु, जं विरि 
सरकार आम्ही हिदीप्रजेस रिक्षण दिके म्हणान सर्वं जगभर टिमकी वाजवते 
त्याच्यपिक्षां शकर्डोपर्ीनीं जास्त महाराजां ची साहित्यविषयक कामगिरी 
अहि व त्यांनीं स्वकृतींनीं आपै नांव हिदुस्थानच्या इतिहासांत अजरामर 
करून ठेविठं आहे यांत ॒तिकमाज क्ष॑का नाही. गायकवाड घराण्यांत 
त्यांच्याइतका विचक्षण, व्यापक बुद्धीचा व॒ बहुश्च॒त साहित्यप्रेमी 
राजा श्यारा नाही व पहि होणार नाही. आज समशरबहाष्टरीचा 
काढ असता, तर महाराजांनी त्यातहि नांव मिलविटै अस्ते इतका 
पराक्रम, अलोट बुद्धिमत्ता, अतुल स्वाथत्याग त्यांचे अंगी वसत आहे. ' वीरपुरुष 
हा सर्वैव ठिकाणी वीर असतो › ही शेक्सपीयरची उक्ति महाराजस ठागू 
पडते. असा आधुनिक विद्रानांचा, कविजनां चा, ठेखक व कादंबरीकारांचा 
पोरिंदा आहे हं जाणून, ˆ आधुनिक भोजराज › श्रीमन्महाराज सयाजीराव 
याच्या आजवरच्या कामगिरीवरचा कलस म्हणूनच कीं काय, त्याच्या 
वयाच्या ७० व्या वर्षी अचिर महाराष्ट जनतेनँ त्यौना साहित्य परिषदेचं 
अध्यक्षस्थान दिर होते. महाराजानीं एकमेका साह्य करू । अवं धरू सुपंथ 
या भरतवाक्यार्ने परिषदेचा यथार्थ समारोप करून ‹ संहतिः कार्य साधिका › 
हा धडा स्त्रां स् गिरवावयासं सांगितला आहि. 

११, शेतकी व ओद्योगिक सुधारणा, 
शेतकीः-बडोदे राज्यांत शेकडा ९४ लोक शेतीवर उद्रनिर्वाह करणरे 

आहेत. इ. स, १८९९ साली संस्थारनात मो इष्काठ पडला त्याविदीं 
दुष्काली कर्मे सुरू करून सरकारने पुष्कठ लोकांचे जीव वाचविले. महारा- 
जनीं त्याच वेढीं एक कमिहान नेमून संस्थानांतीर रेतकरम्याच्या स्थितीबहरं 
चौकी करण्याचे ठरविर्टे. रेतकर््यांचा कज॑बाजारीपणा, त्यांची सांपत्तिक 
हलासी व व्याम शेतकीकडे हेणा दुरश्च वगैरे गोर्टीसंवंधाने कमिशन 
एक कौबलयक रिपो लिहिला. इ. स. १९०९ सारापर्थत स्वतंत्र असे हातकी 
खातं अडेदं॑ संस्थानांत नन्हतं. रेब्हेन्य् खात्याकडे शेतकीषिषयक कारभार 
सोपविला हेता. त्यासाीं स्वतंत्र खाप निर्माण करण्यात येऊम सन १९११ 
साटीं वि. ब. वशी, एष्. समर्थ ह्यांना अमात्य नेमण्यात अरे. 
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ेतकन्यांना हलक्या द्राने कजाऊ रकमा देऊन सावकारांच्या तावर्डीतुन 
सोडविणे, त्यांना बींवीयाणें पुरविर्णे, व॒ शेतकीत करा सुधारणा 
कराग्या हं प्रयोग, प्रवरशने, भाषणे इत्यादि रूपान शेतकव्याना समजावृन 
देणे वभेरे उयोग त्याखात्या हातीं घेतले. उत्तम नसुनेदार होतें की करावी 
यासाठी सरकारने जगुदन, नवसारी व बडे या ठिकाणीं नमुनेदार शेती 
करून एका ताटुक्यांत जे धान्य होत नाहीं त्याची दुसम्या तालुक्यांत करा- 
प्रकारं निपज करतां येह, ह सप्रयोग दाखविण्याची व्यवस्था केली. 
१९३०-३१ साीं अशा सरकारी शेतांवर रु. ५,५८७ सर्च करण्यांत 
अष. शिवाय सुधारलेली ओते, वफेनँ चालणारा नांगर, धान्यविध्वंसक् 
जंतूचा नाश ॒ यासंबंधानं शेतकर्यांना माहिती पुरविण्यांत आली. हा 
उपक्रभ १९०९ -१० सालीच करण्यांत आला. त्यविदढी नवसारी वगेरे 
प्रातांत मोटी प्रदर्शनं भरविण्यांत येत असत. द्याशिवाय शेतकन्यांच्या 
भुङांसाशं शेतकी शिक्षणाचे वगं उघडण्यांत आले आणि श्ञेतीचे तुकडे पाडण्यास 
काययानें बंदी करण्यांत आली. शेतक््यांचा कर्जबाजारीपणा नार्हीसा 
करण्यासा्टीं शेतकी पतपेढ्या, शेतकी मंडे, परस्पर सहास्यक संस्था स्थापन 
करण्यांत आल्या. १९०५ साली कारिमिरा तीर रेशिमाच्या पेदासीच्या पद्धती 
शिक्षण पेण्यासादीं रावजीभाई पटे यांना पाठविं होते. तसेंच बंगालच्या 
शेतकीखात्याचे असिस्टेंट डायरेक्टर व सिल्क एक्सपर्ट ॑मि. एन. जी. सुकजी 
यांना बडोयांत काही महिन्या पुरत बोलावून नवसारी व बटो येथें रेशिमाची 
पेदास उत्तम शतीनं करी करतां येश्ल यावदक महाराजांनी विचारबिनिमय 
केला. सध्यां हेतकीखातें फिरते तपासनीस नेमून रती सुधारणेसंवर्धी 
प्रयोग, व्याख्यानद्वारा प्रचारकार्यं उत्तम तद्धनं करीत आहे. त्याचप्रमाणे 
बीवीयार्णे, जनावरांची व॒ कोबड्यांची उत्तम पेदास, डेअरी वरे 
संबधाची माहिती व हस्तपत्रकै यांचा रेतकय्यांमध्यं प्रसार करण्यांत येतो. 
हेतीच्या जनावरांसादीं निरनिराव्या ठिकाणी एकंद्र २९१ पड्युरोग चिकि. 
त्सालयं स्थापिटी असून ईाक्टरलोकहि शिकठिकाणीं दौरा कादून मदत कर 
तात. विहारी खरोदृण्याचे कामासहि सरकारकट्ून उत्तेजन देण्यात येते. 

उद्योगधंदे व उयापार-या बाबतींत मात्र वडोयाची स्थिति म्हणण्यासारखी 
पुढारलेढी नाही. याच कारण म्हणजे अहमदाबदिसारन्नं भरभरारी्च व्यापारी 
शहर बडोयाच्या अगदीं नजीक असल्यास व्यापाराचा ओघ साहाजेक तेर्थँ 
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वठतो. तरीसुद्धां महाराजांच्या प्रगतिपर धोरणमु उदयोगधंयाच्या बाबतींत 
बडोदं संस्थान महच्वा्चे गणे जते. महाराजांनीं व्यापारास उत्तेजन देण्या- 
साठी बग्याच कारखान्यांना सरकारी मदत दिली. आयात निर्गत मालावरं 
जकात कमी कठी, पाणी पुरवढा वगैरे इतर सवलती दिल्या, 
आणि नवीन धंयाच्या उपक्रमासंबंधानें तद्विषयक तज्ज्ञ इसर्मानाः 
बोलावुन वस्तुस्थिर्तीत काय सुधारणा करतां येतीर यासंबंधानेँ चर्चा करून 
रिपोटं मागविले. मोत्यं रोधून कादण्यासा्ीं ईी. हेर्निर, सीमटसा् अंडर्सन, 
खनिजपदाथांसाठीं बसफूट, शभुशिव एेयर, उयोगधंयासादीं ब्हीटनेक, अमे- 
रिकित शिक्षण पेतलेले रा.दातार व भि.नानावरी वगेरे इसमांस नोकरीत घेऊन 
त्यां चेकरवीं उदयोगधंयाची स्थिति सुधारण्याचे प्रयत्न केले. येथीट रंगवि- 
ण्याच्या कारखान्यांचा हिंदुस्थानांत दुसरा नंबर लागतो. त्यारिवाय राज्यात 
कापडाच्या गिरण्या असून मंगलोरी कों, रासायनिक द्रव्ये, चामई, साखर 
वभेरे अनेक जिन्नस तयार करण्याचे कारखाने आहेत. बिीमोरा हें बद्र व 
र्वे स्टेशन असल्याने विटा, साबु, ते यांचे तेथं मोटे कारखाने आहेत. 
आसपास जंगठ बरेच असल्याने जहाजं बांधण्याचा धंदा चालतो. पण तो 
खुप वाढविला पाहिजे, कारखान्यांना भांडवल पुरविण्यासादी सरकायी बक 
१९०८ सार्ट स्थापण्यांत आली असून तिच भांडवठ ६० ठाखां चं होते. 
ह्या नकेच्या राखा मंबई, अहमदाबाद, सुरत वगेरे ठिकाणी असून संस्थानांत 
१०।१५ ठिकाणी उपश्ञाखाहि आहेत. पूर्वीच गायकवाडी नाणे व निरि 
रुपया यांच्या इडणावढीत बाजारात तफावत पडल्यायुटे महाराजानीं 
गायकवाडी रोप्यनाणें बंद केले. 

महारर्जानीं १९०६ साली अखिल भारतीय ओयोगिक परिषदेच्या अध्यक्ष- 
पदावरून भाषण करताना स्वदेद्ी चा जोरानं पुरस्कार केला आहे. “ §ऽ४१९8१1 
28 0पा 1950 00०९. › हिवुस्थानने पाश्चात्य लोकांना तच्ज्ञानाभ्रत पाजूनः 
त्याच्या मोबद्रा शाच्रीयज्ञान पैदा केँ पाहिजे असे सांगुन, राजकारणार्चे 
धोरण आर्थक पद्धतीवर उभारणे किती जरूर आहे, हं पूर्वीच्या रोम, मीस 
इत्यादि राष्राच्या इतिहासांवरून स्पष्ट केटं हते. .अनाटायी होणाम्या पशाच 
विनियोग जर उयोगधंदे उभारण्याकडे होई तर रा्राचँ बलसंवर्धन होल." 
तेब्हां त्यादृष्टीनेँ धनिकांनी प्रयत्न करावेत अरी कटकन्टीची विनंति 
करून महाराजा नीं आपटे भाषण संपविलेँं होते. 
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यावरून महाराजाच ओयोगिक बाबतीतील धोरण स्पष्ट होल. याचकरतां 
रेल्वे बांधणीच्या प्रचंड कामास महाराजा नीं सुरुवात केटी, 

रेल्वे--श्रीमत गणपतराव महाराजांनी बी. बी. सी. आय्. रेल्वे कंपनीस 
१८५६ साटीं संस्थानांत रेत्वे छादन बधण्यास परवानगी दिढी व त्या 
भागावरचे दिवाणी व फोजदारी हक्त बिरि्ांस दिर. त्याप्रमाणें १८६० सादी 
"पहिली आगगाडी बडोयाहून गेली. संडेराव महाराजांनी कर्जणयपासून उभई 
पर्त पहिटी संस्थानी रेल्वे ५० हजार रुपये खर्च करून १८६९ साली बाध- 
विली व तीवरीर दुकणवठण १८७३ सारी सुरं श्ट. सर ठी. माधवराव 
दिवाणपदावर आल्यानंतर त्यांनीं संखेडा-डभई-चांदोद् फाटा १८७९ साली 
सुरू केटा व त्यास गोयागेट~विश्वामित्री हा दोन मेल लंबीचा 
भाग जोडला. श्रीमंत सयाजीराव महाराज ज्यावे्ीं राज्यारूढ चाले 
त्यावेरीं राज्यात एकद्र रेल्वे ठाईन ५९ मेल लांबीची होती. 
त्यानतर बरिरिश्ञ सरकारकदून कड़ी प्रांतात रेल्वे गायकवाड सरकारने 
सुरू करावी अशी सूचना आल्यावरून १८८७ साठी मेहसाणा 
व॒ वडनगर हा फाटा सुरू करण्यांत आला. १८९१ साठी मेहस्राणा 
बरिटिरा हदीर्तीर विरमगांव स्टेरानास रत्वेन जोडण्यांत आर्ट. अक्षा प्रकारं 
-महाराजांचे हाती राज्यूत्रे येऊन दहा वषै पुरीं होतात न होतात तोंच 
कड़ी प्रातांत ९० मेल लांबीची रत्वे सुरु टी. मेहसाणा हँ मों 
जंकशन बनले. 

यानंतर महाराजांनीं सर्वं राज्यात रेल्वे सुरू करण्याचा प्रश्र हातीं घेतला. 
आपल्या राज्यांत दौरा कादण्यासादीं रेल्वेची सोय असल्यास बरं या हेतुनें 
एकंदर ६४४ मेलांची रेत्वे बांधण्यांत आरी. अमरेी व ओखामंडढ प्रांतात 
१९२१ सार्ठी मीटरगेजची लाईन बी. बी. सी. आय. रेत्वेकटून बांध- 
विण्यांत आरी. रेत्वेम्टै दुष्काव्ग्रस्तांस दुष्काटढास्या दिवसांत मदत 
पाचविण्याच्या का्मीं व॒एकंद्र व्यापार व उद्योगधयाच्या कामी केवढा 
उपयोग होतो ह्याचा महारा्जानीं लिहिलेल्या ‹ फेमिन नोट्स ‡ मध्ये 
स्पष्ट उदेख केलेला आहे. सध्यां बोडेली-खोटा उदेपूर रेत्वे, आन॑द्- 
पेटलाद् रेल्वे, मेहसाणारेल्वे, सिजडिया-धारी रेल्वे व ओखा रेल्वे इतके 
फाटे सुरु असून शएकद्र भांडवल ५ कोर्टापर्यत घातर्टँ आहे व वार्षिक उत्पन्न 
रु. ५२ लक्ष असून खच रु. ४० लक्ष पर्यत आहे. गोयागेट स्टेश्नवर मों 
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वक्रंरोप बांधण्यांत आर्ट आहे. रेत्वे नोकराना र्ोष्िडंट फंड, परस्पर 
सहाय्यक संस्था, पेन्द्वन फंड वैरे स्वे सवती देण्यांत येत अहित. 
महाराजांहतकीं रेत्वेवांधणी आपल्या वे्शांत दुसग्या कोणत्याहि संस्थानर्ने 
केटी नाही. महाराजांस जरी यांत पुष्कठ आर्थिकं नुकसान सोसावें 
लागे तरी ० ध्भापा6 एप 10 &०1 35 दत हे त्याच ध्येय आहे. 

१२. सामाजिक सधारणा 

कोणत्याहि सुधारणेचं लक्षण म्हणजे दृरेक व्यक्तीचा उत्कर्ष घ समा- 
जाच्या अवास्तव बेधर्नांतून तिची सुटका हैँ हीय. देशाची प्रगति होण्यास 
ज्या अनेक साधनांची जरुरी आहे त्यांत सामाजिक सुधारणा अत्यैत आव- 
सयक होत. स्वतःच घर सुधारल्याखेरज देशाची स्थिति सुधारण्याच्या 
प्रभ्रास हात घालणें म्हणजे ˆ आधी कृठढस मग पाया रे” अङ स्थिति होणार ! 
पाया्वांचून रचली इमारत जशी र्द शकत नाहीं तद्तच समाज सुधार- 
णेच्या अगोदर देशोद्धाराच्या बबर्तीची चर्वा कर्णे फुकट होय. 

आर्धं राजकारण का समाजसुधारणा हा वाद् बराच जुना असून त्यावर 
पुष्क भवति न भवति स्ाठेटी अहि, व या प्रश्रांत रिरण्याचँ आपणास 
कारण नाही. कोणतीहि सुधारणा ठेखणीच्या फटकान्यासरद्ी किंवा दड्के- 
राहीच्या जोरावर होऊ शकत नाही; त्यांतूनहि धार्भिक अंधश्रद्धा, सामा- 
जिक वेधने, हटवादीपण।, जातीजातीतीर परस्पर देष, कोते विचार यांचा 
पगड़ा समाजावर बसरा असेल तर विचारण्याची सोय नाही, आणिया 
सर्वाच्या जोडीटा निरक्षरता व अज्ञान असे म्हणजे साराच कारभार 
आटोपला. तक्ञात एखायाने प्रचरित रुढीविरुद्ध सुधारणा करू म्हट्ठ तर 
उपहास, मानहानि, तिरस्कार याशिवाय अन्य कांहीं त्याच्या वास्यास 
यावयाचें नाही. 

परतु अशा या बिकट परिस्थितीसहि न मानतां सुधारणावादी ग्रहस्थ 
“ बुद्धिबलाच्या प्रभावा सर्वं लोकांस आपलेसे करून स्वतःचे विचार समा- 
जात प्रसृत करील तर त्यास खात्री यश मिटेल.' अडाची थोरवी काय 
वणांवी ? हद्ृहद् रोकहि त्याचा कित्ता गिरवृं लागतील, व लागतातहि. 
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श्री. सयाजीराव महाराजांनाहि अशाच प्रकारचा जनापत्राद् सोसावा 
छगला आहै. युरोपच्या पहिल्या सफरीचे वेठीं त्यांच्या सहकाम्यांची व नोकरा- 
चाकरांचीं मते या प्रवासास अत्यंत प्रतिकूल होती. अश्षा लोकांच्या विरोधाचा 
पारा उतरावयास व त्यांना सर्व॑स्वी अनुकूल करून घेण्यास, भीठ, बढती, वक्षरसे, 
मानसन्मान इ. गोष्टीचा महाराजांनी मोम्या चातुयनिं उपयोग करून आपर्लै 
प्वास्रकायं रोवटास नेट. कालांतराने परदेरा गमनाबदहलचा लोकांचा विरोध 
व तन्निमित्त जातिबहिष्करृत करण्यासंवं्धीं समाजाचा दुराग्रह व जलम या 
गोष्टी हट नाहींशा होऊं ठागल्या. वियाभ्यासाकरितां वियार्थ्याना परदे 
धाठविण्याचा महाराजांनी जणं काय पायंडाच धातला. अज्ञा रीतीने एका 
काठीं परदेश्चगमन गेरसोयीर्चच नन्हे तर ॒धोक्याचं वाटत हेते व समाज 
बधन, रूढी यांच्या नांवाखालीं लोक ‹ साप, साप, › म्हणून ओरडत ती 
कवठ दोरीच आहे. असें महाराजानी आपल्या उदाहरणा्न सर्वास दाखवृन दिले. 

वस्तुतः समाजाचा पाया म्हणजे कुटुंबग्यवस्था. हिदी लोकांत बाट- 
विवाहाच्या अनिष्ट पद्धतीमु्टे कटंबव्यवस्थेची निकरष्टावस्था श्चाठेटी आहि. 
“ बालकांच्या शरीर्राची व मानसिक शक्तीची वाढ होण्यापूरवीं जी ल्पे 
होतात त्यापासून भावी प्रजा अक्त निपजुन रा्टाचँ भयंकर नुकसान होते. 
नालविवाहामुे सांसारिक जीवन सुखाचं होत नाही. याचे दृष्पारणाम 
टाढण्यासा्दी महाराजांनीं “ बालविवाह प्रतिबंधक › कायदा पास केला. या 

काययान्वर्ये विवाहप्रसंगीं वधुवरांची निदान व्ये १४ व १८ असली च पाहिजेत 
असँ ठरविण्यांत अले. हा कायदा मोडणारांस थोडीशी दंडाची शिक्षा 
ठेवण्यांत आरी. परंतु महाराजांनी याची अम्मलब्रजावणी फाररी कडक 
रीतीने केटी नाहीं, इतकेच नव्हे तर कांही जातीना प्रथम प्रथम सव- 
तीहि देण्यात आल्या. दुसरी सुधारणा म्हणजे विधववांचे विवाह कायदेक्ञीर 
समजण्यांत आले. 

सुधारणा एकदम अमलांत आणर्यांत किंवा फार घाई केल्यास कार्याचा 
नाज्ञ होतो; म्हणून कायदे करूनहि त्यांचा चातुरयानैच अम्मट करण्यांत 
राज्यकत्यं ची खरी कर्तबगारी दिसून येते. ही गोष्ट सयाजीरा्वाच्या 
कार कीदीवरून उत्तम समजण्यासारखी आहे. 

स्र हिदुस्थानभर प्रसिद्धीस आलेल्या “ बसुबिला ` च्यापुर्वीं सहासात वषं 
बडोद् कोन्सिटांत सर्वतोपरी खल होऊन “ सिद्िर ममरेज अक्र ` ( एहिक 
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लग्रनिबेध) पास करण्यांत आला. या कायदयान्वर्ये असगोत्रत्वाची व सवर्णे- 
त्वाचीं बेधरने कादून टाकण्यात आरी. विजातीय विवाह करणारास पूवीं 
स्वधर्मांस सोडवचिही यावी कगे. महाराजानीं जातिबंधनें व रूढ आचार 
कोणी पादं नयेत अश्ञाप्रकारचे व्यक्तिस्वातंञ्यास विधातक नियम 
मात्र कधीच करण्याचें मनांत आणले नार्ही, ही लक्षांत उेवण्यासारसी 
गोष्ट आहि. कोणतीहि सुधारणा म्हणजे समाजोन्नतिकारक नियमांची 
उभारणी व॒ अयोग्य, समाजघातक निय्मांची संहारणी; हाती सत्ता 
अहि म्हणून न जुमानतां आपले म्हणर्णे ज्ञलूम जबरदस्ती इसम्या- 
वर॒ लाद्णे योग्य नाही असे महाराजांचं मत. सारांश परिस्थिती- 
भ्रमाणें सवं धोरण आंखे पाहिजे दही रत्यांची समाज नियमननीति 
होय. “ जनँ ते सोने › म्हएन व्यथं उरारी बाट्गून बसण्यांत अर्थ नाही. 
महाराज म्हणतात कीं ' ठहान मलास दुरुस्त करणं असेल तर त्याचे 
योग्यतेनुरूप इलाज योजिले पाहिजेत वयोवृद्ध व समेजस मनुष्य दुरुस्त 
कर्णे असे तर त्याचे समज्ञतीनुरूप निराठे इलाज घेतले पाहिजेत. हैच 
धोरण योग्य फेरफाराने समाजासहि ठावावयाचं आहे.” नंतर एके ठिकाणी ते 
म्हणतात कीं, सुधारणेत अनीतीचा कोणताहि भाग अस्रं नये एवन्याबहल 
कार्यकर्त्यानं खबरदाश घेतठी म्हणजे बालं. याप्रमाणे ‹ राजाची अनुमति व 
लोकांची सहिष्णुता ( 10118006 ) असली म्हणजे कोणतीहि सुधारणा 
यास्वी होण्यास विलंब कागत नाहीं. ` अरारीतीचें त्याच धोरण 
आहे. अनेक देशांतीर शतीरिवाज व इतिहासपरंपरा वगेरंचै सूक्ष्म 
निरीक्षण करून जं अमूल्य ज्ञान त्यांनी संपादि त्याचाच हा परिणाम 
हेय अशा रीतीने स्वसंपादित ज्ञानाच्या व अधिकाराच्या जोरावर त्यांच्या 
मुखातून जे उपदेशपर शाब्दं निघत ते केवच्छ पकड नसून त्याप्रमार्णे ते स्वतः 
लोकांस धडा घालून देत असत. उदा० त्यांची प्रियकन्या श्री. हंदिराराजा 
यांच्या कुचबिहारच्या राजपुत्राबरोबरील लग्रास केवठ विजातीय विवाहास 
उत्तेजन म्हणून त्यांनीं संमति दिरी. 

सरे उदाहरण म्हणजे महारा्जानीं श्रियां ची पडदापद्धति नाहीशी 
केली, व॒ याचा उपक्रम खद महाराणीसाहेवांपासून ्ाठेला आहि. 
न्यायमेदिरांत श्चलेल्या बक्षीससमारभावचेवेटीं महाराणीसाहब गोषा 
न वापरतां प्रथम सर्भेत आल्या. ‹ आधी क्ले, मग सांगितले ? किंवा ' जेसा 
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-बोठे तेसा चाके, त्याची वदावी पाउल › या सदुक्तीप्रमाणेँ त्यांचा उपदे 
सक्रिय होत असे हँ यावरून उघड होत अहि. 

महाराजां ची सहावी सुधारणा “ असप्श्यतेचं उच्चारण › ही होय. हिदुधर्म 
व हिदुसमाज यांतील तत््वांचै व प्रचङिति चाठीरीती्चै निःपक्षपातानें जो 
कोणी निरीक्षण करील त्याला या समाजांतीठ व धर्मा्तिलि एका गर्हणीय 
प्रकाराविषर्यीं संताप व तिटकारा आल्यावांच्न रहाणार नाही. आणि तो 
लाजिरवाणा प्रकार म्हणजे ज्यांना आपण ‹ हीन › किंवा " अतिच्युद्र* म्हणून 
समजतं त्याच्याशी आपले वर्तन हा होय. “अस्पृश्यता हा हिदुधर्माचा व हिदी- 
राष्टाच्या जिवतपणाचा प्रश्र आहे. अस्पृश्यता हा हिंडुधर्मावर कटक आहे, 
राज्यकर्त्यीकडे न्याय, समता व समान हक्तांची मागणी करण्यांत येते, 
परंतु एका बहुसंख्यांक वर्गांशीं वागतांना या गोष्ठी अनजिबात विसरल्या 
जातात ह आश्चर्य ॒नब्हे काय ? महाराज म्हणतात ‹ वरचे कोक खालच्या 
लोकांस वाईट रीतीने वागावितांना पाहून मला फार दुःख होते. कुल्ञील 
माणसाच्या वर्तनावरूनच ठरते, त्याशीं जन्माचा कांहीं संबंध नाही. नंतर 
अस्पृश्यता कादून गाकण्यासेधीं ते म्हणतात, “ आपली भरभराट होण्यास 
व आपं वैभव वादण्यास हा जातीजातीचा आकुचितपणा नाहीसा होऊन 
आपे एेक्य इयँ पाहिजे.” जातिभेद् देवकृत नाहीत, मनुष्यकरृत 
आहेत असं त्यांनीं मत दि आहे. मागासरेल्या जातीना शिक्षण 
देण्यासंबेधीं ते म्हणतात, “या कामी हिंदु लोकांची अनुकूलता मटेना, 
म्हणून मला मुसरुमान व सिस्ती रिक्षकांची मदत घ्यावी लागली. यावद 
त्यांचे आभार मानँ मैररिस्त होणार नाहीं. 2 महाराजांनीं अत्यजांच्या 
उन्नतीसार्दीं, शिक्षणाच्या काय काय सवरती दिल्या आहेत याचे विवेचन 
मागे आरलेच आहे. 

सन १९०४ साट भररेल्या रष्त्रीय सामाजिक परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून 
महाराजांची निवडणूक करण्यांत आली होती व महाराजांर्नीं आपल्या भाष- 
णात वरीरु तत्व सांगितलीं आहेत. यावरून महाराांचे सामाजिक बाबतीत 
किती प्रगतिपर विचार होते यांची कल्पना येहल. नुकतेच कन्याविक्रयासंब- 
-धानें, नवराबायकोच्या घटस्फोटासंबंधानें व च्ियांच्या हक्ासंवंधानं बडोदा 
अर्सेब्लीमर्ध्ये कायदे पसार श्चाटेरे आहेत. हि तेथीर सामाजिक प्रगतीर्च 
त्योतक आहे. 
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१३ महाराजा ची धार्मिक मर्ते, 

संस्थानिकांना अंतर्गत स्वातंज्य असल्याम॒टे त्यांना निटिश् सरकारपेक्चां 
धार्मिक व सामाजिक सुधारणा एकदम कायान करणे शक्य असते. खरं 
पाहिरँं तर निरिश सरकार हे विदेशीय असल्याने हिंदी लोकांच्या धार्मिक 
बावर्तीत सहसा हात घां इच्छित नाही. भिरि सरकाराप्रमार्णेच महारा- 
जांनीं आपल्या प्रजेस धार्मिक स्वातंञ्य दिं अहि. स्वतः हिदु तेब्हां हिु- 
धमीर्यांनाच काय त उत्तेजन यावयाचंँ व परधर्मीयांचा छठ करावयाचा 
अथवा त्यांच्या धार्मिक स्वार्तेञ्यावर व तदूनुष॑गिक न्याय्य हेक्तांवर 
गदा आणावयाची असले संकुचित ध्येय त्यांनीं डोन््यापुद्ं देवि 
नाही. त्यांनीं प्रत्येक धममार्तार घम॑पुस्तर्काची मराठीत भाषांतर 
करवि्छ अहित. इ. स. १८८५ साठी जनधर्माच्या इतिहासाचें 
वाङ्मय मराठीत आणण्यांत अर्हे. १९८४ साठी धर्माचा तुटनात्मक 
अभ्यास करून त्यावर ंथ रिहिण्यासाठी ५०० रु. मजर केठे. सन १९११ 
साठी सिश्चन, जन, द्योराच्टरियन, इस्टाम, बोद्ध, हिंद वगैरे धर्मातील 
तत्त्व शिकविणारा एक श्खास काढावया्च त्यांनी ठरविटै होर्ते. या बाबतीत 
त्याच अकबराङी फार जुते. अकबरबादाहासहि अदा प्रकारच्या 
निरनिराव्या धर्माच्या तोरनिक अभ्यासाची फार आवड होती व प्रत्येक घर्मौतीर 
उत्तमोत्तम तरत्वै घेऊन त्याने ‹ दिने-इलाही › नांवाचा नवीन धर्म स्थापन केला 
होता हं इतिहासप्रसिद्ध आहे. महाराज जरी तितक्या पायरीपर्थत गेठे नसले 
तरी स्वे धर्मीयांबहर त्यांना आद्र आहे हैँ निर्विंवाद् आहे. मात्र त्यांना व्यर्थ 
राब्दावडबर करून धार्मिक स्तोम माजविर्णे बिलकूर पटत नाही. तसंच 
रूदीच्या पांघरुणाखाली जीं कित्येक थोतांडं किंवा फसवाफसवीचे प्रकार 
करण्यांत येतात अगर समाजाकदून त्याजकडे कानाडोढा करण्यांत येतो, 
तों त्यांना नको आहे. धर्मच्या बावर्तीतं कोणी मध्यस्थ नको कुलाचार 

पादं नयेत असे त्याच मत नार्ही, पण अमूक माणसानांच किंवा जातीटाच 
वेदोक्ताचा अधिकार आहे, इतरांना नाही, ह मत त्याच्या वुदद्धीस पटत नाही. 

सर्वच ईश्वराचीं ठेकरर, तेब्हां ईश्वराची प्राथना करण्याला सर्वाना सारखाच 
अधिकार पोचतो, बाह्मणांस तेवढा वेदोक्ताचा अधिकार, परंतु क्षत्रियास 
मात्र पुराणोक्त पद्धति, ही विषमता त्यांना इःसह वाटते. महारार्जास हिदु- 



ओ. महारज थं चरति ७५ 

धमचा पूर्णं अभिमान, परंतु वेरकालानुरूप त्यांत फरक हेण इष्ट॒ आहे असें 
त्याच मत आहे. 

महाराजांनी आपल्या दबं तीर सव मंडर्ीचे संस्कार वेदोक्त पद्धतीने 
केठेरे आहेत. त्याचप्रमाणें भोजनादिप्रसंगीं सोवर्ढे-ओव्टँ, पंक्तेप्रपंच इत्यादि 
गो्टीना अजिषात फाटा दिला जातो. महारा्जाच भोजन तर युरोपियन 
पद्धतीर्चच असतं, परंतु सार्वजनिक कार्यक्रमांतहि या समजुर्तीना थारा 
देण्यात येत नाही. 

लहानपणीं साधू अगर संन्यासी हो्णे हीहि गोष्ट महाराजांना मान्य नाही. 
महाराज रिहितात, ‹ विचार प्रोढ व प्रगल्भ द्लाल्यावर साधु किंवा संन्यासी 
होणें ही गोष्टठ॒वेगव्ठी; परंतु विरक्ति म्हणजे काय याची पुरी 
कल्पनाहि नसते अहा अल्पव्यांत साधु होण्यानँं दी लोकांची 
संख्या वादन समाजाचे अनहित होत. अदा लोकांस दान केल्यार्न 
भिक्षेक्यांना एकप्रकारे उत्तेजन मिदून ते निरुयोगी बनतात व त्यांना 
नानाप्रकारची व्यसनं जडतात, ही गोष्ट कांहीं खोटी नाही. महाराजांनी 
राजवाडयां तीः अशाप्रकारचा द्'नधमं सक्तीनें बेद् करविला. कारण ते 
म्हणतात, “ अविचारी दानामुं अतिङय अनर्थं होतो. षंदेवाईक भिकारी 
वाढतात व रोक कंगार होतात. ` 

हष्टीच्या शिक्षणांत धमंशिक्षणाचा प्रवेश होर्णे फार अगत्यार्चे आहे. 
धरमम॑रिक्षणाची रचना नीतिमत्तेच्या पायावर करून रिक्षणामर्दे मनुष्या्चं 
विचारक्षेत्र थोर व विशार होई अरी तजवीज होणै अगत्याचं आहे, असें 
सांगून धामिंक शिक्षणानें आपलपोटेपणास थारा भिकणार नाही असे महा- 
रा्जांनी मत प्रतिपादन केटं अहि. या मतास अनुसरून महारा्जानीं 
नियमहि केले अहित. ( १ ) पुजारी नियम-या नियमान्वयं देवारयांतीर 
पुजा््याना संस्कृत रिकवून त्यांची परीक्षा षेण्यांत येते. देवद्टाचे पुजारीहि 
सुशिक्षित असले पाहिजेत असे महाराजाचं मत ओह. (८ २) पुरोहित 
नियम- सन १९१४ सारी हि पुरोहितोच्या लयकीविष्यीं एक 
कायदा करण्यांत आला. या काययान्वर्ये वाटे त्या जातीच्या इसमास 
इतर धंयाप्रमाणे पुरोहिताचा धंदा करण्याची सवड देवण्यांत आली. 
मात्र पोरोहित्य करू इच्छणाम्यानें प्रोहितांची परीक्षा पास होऊन 
प्ररास्तिपत्र मिव्विले पाहिजे. या नियमाचा यख्य कटाक्ष पुरोहित 
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वर्गाला आवरईयक शिक्षण देण्याकडे व ज्यांना बाह्मणेतर पुरोहित हवा असेढ 
त्यना तशी सवरत कायान मिखवृून देण्याकडे विशेष अहि. अर्थात या निय- 
मानी पुरोहितांच्या वशपरंपरागत हक्छाचे स्तोम कमी केटँ असून पुरोहिता 
गुणकमीप्रमार्णे आपदं समाजा तीर स्थान मिव्छवारवे, हें स्पष्ट॒ करण्यांत आरे 
आहे. ( ३ ) गोप्रदार्ने~प्रायश्ित्तं, दक्षिणा यावर जो अनाटायीं सर्च होतो 
तो बंद छरून त्या पेजाचा विनियोग संस्कृत वाङ्मयास उत्तेजन देण्याकंडे 
करण्यांत आला आहे. 

अङा प्रकारचीं महाराजांचीं धार्मिक मते असून तीं समाजास एकंद्र 
हितकारक आहेत असच कोणीहि म्हणेल, 

१४. जगीं सवं सुखी असा कोण आहे ! 
जे राजे प्रजेचं कल्याण तेच आप कल्याण असें समजतात, प्रजेच्या 

हितासाठी अहनिंश॒बयटत असतात, त्यांच्या वास्यास कोटुंबिक सुख फार 
थोडे येतं असँ म्हणतात. रामराज्य स्थापणारे प्रभु रामचंद्र याना तरी 
कोटुबिक सुख कितीसें मिका ¶ प्रथम चोदा वर्ष वनवास भोगला, रावणा- 
सारख्या बराब्य शच्रक्ी टक्रर दिरी व अखेर राज्य मिवा तरी लोकरंजना्थं 
सीतेचा त्याग करावा लागला. तात्पर्य राजाला कोटिक सुख फार थोडे मिद 
राकतें. तीच गोष्ट सयाजीरावांची. त्यां चं कोटुबिक जीवन थोडंसं विस्तृत 
सांगर्णे इष्ट आहे. 

श्रीमंत सयाजीरावांना दोघे बंधु. ज्येष्ठ आनंद्राव व धाकटे संपतराव, 
कनिष्ठ बधु श्रीमंत संपतराव गायकवाड ह्यांनी ॑रिस्टरीची परीक्षा दिली आहे. 
त्यानंतर महाराजांनीं खासगी कारभारी, सरसुभे, एक्द्िक्युटिव्ह कोौन्सिरुचे 
सभासद वगेरे महत्त्वाच्या जागांवर त्यांची नेमणुक केली. श्रीमंत संपतराव 
यानीं सवं लोकांशीं मिव्यून मिसदून वागून बरीच लोकप्रियता संपादन 
केली आहे. महाराजांचे वटी बंधु श्रीमंत आनंद्राव यांची बहुतेक सर्व 
नोक फौज सखात्यांत केली होती. ते स्यां हयात नाहीत. 

श्रीमत सयाजीराव महाराजांच्या द्वितीय पलि श्री. सौ महाराणी चिमणा- 
वाईसाहेव यांनी मराठी, गुजराती, हिंदी हग्टीडा व प्रच भाषा शिक्षण 
पेतटं असून स्रीरशिक्षणाच्या त्या मोज्या पुरस्कत्यी आहेत. “ भारतीय 
-महिकांची स्थिति ” या नांवाचा त्यांनीं इग्ठीरा भाषत एक सुंदर ग्रंथ 
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ठिहिका असून त्यांत पाश्चात्य व पोर्वात्य पद्धतीचा मेढ बसेल असें शिक्षण 
शियांना दिले पाहिजे, स्रीभावनांचा परिपोष करणारे विषय च्ियांना 
शिकविले पाहिजेत, य॒रोपियन च्ियां प्रमाण हिंदी च्ियांनी सावैजनिक कामात 
भाग चेतठा पाहिजे, असे संद्र विचार प्रदर्शित केठे अहित. श्री. सौ. 
महाराणी साहेनांना एकंदर चार अपत्ये श्चा. प्रिन्स जयसिंहराव, भिन्स 
रिवाजीराव, श्रीमंत राजकुमारी ईदिरा राजे व ॒गप्रिन्स धेर्यशीलराव. 

महाराजांच्या प्रथम पलि श्री. सो. महाराणी (पहिल्या ) चिमणावाई$साहेव 
यांचे पुत्र श्री. युवराज फत्तेसिंहराव यांनीं आपला प्राथामेक अभ्यास बढोयास 
‹ मिन्सेस स्टूर ”” मध्यं संपविल्यानंतर ते मुंबई वियापीटाची प्रवेशपरीक्षा 
( मेटिक ) उत्तीर्ण चाले. त्यानंतर त्यांना पुरदीठ शिक्षणासा्ठीं इग्टंडास 
पाठविण्यात आर्ट. त्यांचे बरोबरच त्यांचे धाकटे सापत्नबेधु परिन्स जय- 
किंहराव व भिन्त शिवाजीराव यांना शिक्षणासादीं धाडण्यात आई, 
इग्टंडला गेल्यावर श्री. युवराज फत्तेसिहरावांनी बरियल केलिजांत प्रवेश मिट. 
विला, पण आपला अभ्यासक्रम पुरा करण्यापूर्वाच ते सन १९०२ साटीं हिद- 
स्थानास परत अले. महारा्जाना याबदक अत्यंत वाईट वाटले. आपल्या 
पुत्रानी सुिक्षण पेऊन त्याचा फायदा इतरेजनांना यावा अक्षी कोणत्या 
पित्याची इच्छा नसणार ¶ त्यांतून महाराजांची तर होतीच होती. पण दुर्दैव 
आवे आल्यावर ते काय करणार † 

सन १९०८ साली युवराज फत्तेसिंहराव मज्नाततूच्या बिक!रानँ अकाली 
कालवदा ट त्यामुटं महाराजास अतिहाय वाईट वाटले. महाराजांवर आलेली 
ही दितीय कौटुबिक आपत्ति होय. श्री. युवराज फततेसिंहरावांन। मरत्यसमयी दोन 
कन्या व एक चिरंजीव अही तीन अपत्यं होती. या सुर्पिकीं श्री. राज 
पोत्री इंदमतीदेवीवच श्री. छत्रपति राजाराम महाराज यांचेबरोबर लग्र याट 
आहे. श्री. राजपौन्री रक्ष्मीदेवीना सावंतवाडीचे हष्टीचे राजेसहिव यांस दिले 
असून त्यांना तीन अपत्ये क्षाली आहेत. श्री. वराज फतेसिंहराव यांचे 
चिर॑जीव श्री. युवराज प्रतापरससिंह यांनी पुण्याच्या उेकन कोरेजांतीर 
इटरमीजिएट पर्यतचा अभ्यास पुरा करून राज्यकारभाराचा अनुभव मिरण्या- 
सादी मुरुकीखात्यां तीर वहिवाटदार, नायसुभे, सभे व सरसुभे अशा विविध 
हया काम कट व सध्यां ते कमसचिव या हुयाचं जबाबदारी काम करीत 
अहत. राज्यांतीर मंजीमंडःठचेहि ते सभासद आहेत. 
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प्रिन्स जयसिहराव, शिवाजीराव व धेर्यशीरराव यांच्या शिक्षणाच्या 
बावर्तींतहि ईश्वरी नमानेम प्रतिकुव्ट ठरला. जयसिहराव हे प्रथम हरो येथील 
रामर स्छृलमर्ध्य शिकत होते. सन १९१० साङीं त्यांना अमेरिकतील हारवर् 
विद्यापीढंत रक्षणार्थं पाठविण्यात अआ. पण लवकरच प्रकृति नादुरुस्त 
श्ाल्यान त्यांना आपला अभ्यास अर्धवट सोद्न हिंदुस्थानास परत यावं 
काग. हिंुस्थानास आल्यावर त्याचं ठग्र ह्या व राज्यांत विविध हुयाचीं 
कामें करण्यास त्यांनीं सुरुवात केठी. 

महाराजांचे तिसरे पत्र भिन्स रिवाजीराव हे निकोप प्रकतीचे, सुट 
बांध्याचे व उमया स्वभावाचे होते. हिदुस्थानांत आपला प्राथमिक रिक्षणकरम 
संपवृन ते पुटील अभ्यासासार्दी ओंक्सफ्टला गेले. थोड्याच दिवसांत त्यांनी 
क्रिकेट खेठण्यांत तेथे बराच वरचा नैबर पटकाविला व॒ सर्वाकट्ून वाहवा 
मिक्छविली. पु त हिंदुस्थानास परत आल्यावर त्याचा विवाह करण्यांत आला 
व महाराजांनीं त्यांना राज्यकारभारांत घातर्टँ. सन १९१९ साई त्यांना 
न्युमोनियाचा ताप आला व त्यांतच त्यांचा दुर्दरवेकरून अंत ज्ञाठा. त्यांच्या 
पाठीमागे त्यांच्या पलि श्री. राजस्नुषा कमलादेवी, व तीन स्॒ले-ग्रिन्स उद्य- 
सिंह, संडेराव व ॒ग्रिन्सेस निर्मटराजे-आहेत. सुलपिकीं पिन्स॒उद्यसिह 
सध्यां बडोदा तीर ककिजांत शिकत असून दुसरी दोर्धं अनुक्रम बडोदूं व पुणे 
येथीरु शाव्छातून शिक्षण घेत आहेत. 

श्री. राजकन्या इदिराराजे यांचे शिक्षण खाजगी शीर होऊन नंतर त्यांनीं 
बडादा केलिजम््यं शिक्षण वेण्याचँ ठरविर्टँ; याबदल बरीच टीका ह्चाटी. 
महाराजांच्या मनांत ग्वाल्हेरचे महाराज माधवराव ङिदि यांच्याशीं इंदिराराजे 
याचा विवाइ करावा असें होते; परंतु इंदिराराजे यानीं कुचबिहारचे महाराज 
जितेद्रनारायण र्याच्याबरोबर विवाह करण्याचें निशित केलं. हा विवाह- 
समारभ इग्टंडमर्ये ब्ाह्मोपद्धतीनं याला. पुर्दं कांहीं वर्षौनी महाराज 
जितेद्रनारायण श्रत्यू पावले. 

सन १९१९ साठी प्रिन्स जयसिंगराव यांची प्रकृति बिधडली. तेव्हां हवापालर 
व ओषधोपचारासा्ठीं त्यांना युरोरपात पाठविण्यात आहे. परंतु त्याचा कांहीं एक 
उपयोग न होतां ता. २७ ओगिस्ट १९२३ रोजीं बर्टिनहून होलंडाप्ष येत 
असतां त्यांना वाटेत आगमाडीत म्रत्युने गांठ. या वेवी महाराज सेट मोरिटास् ये 
होते, परंतु रूटरन बडोयाच्या मायकबाडांस देवाज्ञा न्ञारी अश्ची मोघम तार 

न्नी 
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श्री, महाराजं वरिवि ७९ 

याठविली. गायकवाड म्हणजे सयाजीराव अक्षी चोहोंकडे प्रसिद्धौ असल्यास 
इग्कंडांत व हिदुस्थानांत निरनिरा्या व्ृत्तपत्रांनी महाराजांचे मृत्य॒टेख प्रसिद्ध 
केठे. “आपुरँ मरण पाहि म्यां डो? या उक्तीप्रमा्णे महाराजांस जिवेतपर्णी च 
आपल्यावेषयीं लोक काय बोलतात हँ वाचावयास सांपडलें. ठंडन टाहम्सनं 
महाराजा नीं महायुद्धांत इग्रज सरकारास केटेल्या मदतीचा गोरवपूर्वक उद्ेख 
करून “ महाराजां ची वृत्ति अति्य चैचरु व भांडखोर होती, आणि सार्व- 
भोम सते त्याचे वरचेवर खटके उडत असत › अशी ठीका केटी. मोर्निग 
पोस्ट ˆ महाराज प्रजाहितदक्ष होतेः असें म्हटलें. रि हेरल्ड पजान बडे 
संस्थान पजावमर्ध्ये असल्याचे सांगून हिंदुस्थानाविषयीं आपं गाढ अज्ञान 
प्रगट केठ, तर ॒बडोर्द हिंदुस्थानांत मोटे सुधारेरे व॒ भरभरार्मस आले 
संस्थान आहि असें सांगून महायुद्धांत महाराज राजनिष्ठ॒राहिल्याबहर डली 
टेरिग्राफ पत्रानं त्यांना धन्यवाद् दिले. मुंबईच्या टाइम्सन “ राजकीय 
वातावरर्णांत महाराज ही एक डोईेजड व्यक्ते होती › अशा अर्थाची निंदा- 
गर्भित स्तुति केटी. तें करसँहि असर्टँ तरी बहतेकांनी महाराजांच्या कार्याची 
स्तुतीच केटी. हिदुस्थानांतीट-विशेषतः मर॑बई इलाख्यांतील प्रजेका महाराज 
सुखरूप आहेत हं वृत्त रेकून किती आनद् वारला असे हँ सांगणे नर. 

महाराजा चे सर्वात धाकटे चिरंजीव श्रीमंत धेर्यसीरुराव याच शिक्षण इग्ल- 
डांतीरु एका पन्लीक स्कुलमध्यं ्ञाटें आहि. आप शिक्षणक्रम पुरे ् ञाल्यावर 
त्यांनीं रुष्करी शिक्षण घेतले. तें संपवृन ते बडोयास आल्यावर त्यांचे लग्र 
ठै. स्यां त्यांना पाच अपत्ये असून त्यापेकीं चार युरोरपात वियार्जन 
करीत आहेत. राज्यांतीर निरनिराठ्या खात्यांतील कामकाजाची त्यांनीं 
माहिती षेतली असून स्यां ते बडोयास्च राहतात, सन १९२७ साली 
बडोयासर मोठा जलप्रलय याला, त्यवि्टीं त्यांनी जप्रय निवारणाच काम 
चांगल्या रीतीने करून सर्वाकड्ून बाहवा भिकविली, 

या सवं हकीक तीवरून असें दिसून येई कीं, महाराजांच्या देखत त्याच्या 
मातुश्री महाराणी जमनावाईसाहैव, भगिनी श्रीमंत ताराराजे, प्रथम पत्नी 
महाराणी चिमणानाईसाहेब, तीन वयात अलेे मुलगे, एक सून, एक जां वई 
श्री. महराज जिर्तद्रनारायण, बधु आनद्राव, ही सर्वं मत्य पावली. अर्थात् 
त्यांना कौटिक सुखाचा ठवलेश्चहि नाहीं अर्सेच कोणी म्हणेल व स्वतः 
महाराजहि असेच मत प्रगट करतात; “{ ४8९ ०0 वण €8प्र८ 118. 
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१५. दान महोत्सव 

सन १९०७ च्या माच महिन्यात श्री, महाराजसाहेवांचा रोप्य महोत्सव 
त्यांच्या प्रजने मोख्या थाटानें साजरा केला. महाराजांनीं आपल्या पचवीस 
वर्षाच्या कारकीदीत केलेल्या रोकोपयोगी सुधारणांमुे ते आपल्या प्रजेचे 
तेव्हां किती आवडे ्लाले होते ह निदर्ंनास आर्ट. याप्रसंगीं बडोदा कलि- 
जातील समारंभ आटोपून राजवाङ्यांत परत जतेवेढीं त्यांच्या गाई चे घोडे 
सोदून वियाथ्यौनीं त्यांची गाडी स्वतः ओढत नटी. या आनंदोत्सवाप्रीत्यर्थ 
महाराजांनी पांच लक्ष रुपयांची सारावाकी मांडून वाटली, बडोदं ये ज्युनि- 
लीवाग उघद्ून बडोदा सुधरारईस मारकेटसाठी एक भव्य इमारत बक्षिस दिठी, 
अत्यज वियार्थ्योसाठी पाटण व अमरेटी यथँ दोन वसतिगृहं उघडटीं, राज्यांत 
चार मोठे दवाखाने काढले, व खेडोपाडं विहिरी खणण्यासां पाचलक्षाची 
जादा रकम मंजुर केली. 

महाराजांच्या राज्यारोहण समारंभास सन १९२५ साली ५० 
वषं पुरी रकी. तन्निमित्त त्यांच्या प्रजाजनांनीं बडोयास व राज्यां तीर खेड्या- 
पाङ्यांतून थाटाचा सुवणं महोत्सव करण्याच ठरविह. त्याच्यासाठी एक 
एक समिती नेमण्यांत आठी व तिनेँ या महोत्सवाची अल्पावधीत जंगी 
तयारी केकी. महाराजांचा मुकाम तेब्हां युरोपांत असल्यामुटे ते परत आल्या- 
नेतर हा समारभ करण्याचें ठरविण्यांत अल. 

ता. २० नर्वैवर १९२५ रोजी महाराजांची स्वारी स्वदेश्षीं परत आली क 
ता. ११ जानेवारी १९२६ पासून स॒वणं महोत्सवास सुरुवात ज्चाटी. या 
दिवक्षी सकार्की ९-३० च्या सुमारास वारश्ा परेड ग्राउंडवर मोठा दरबार 
भरविण्यांत आला. टक्ष्मीविलास राजवाङ्यापासून घोडद्छ, पायदठ, सोन्या- 
चांदीच्या तोफांसह जग तोफखाना या भग्य लवाजम्यासह महाराजांची 
स्वारी हत्तीवर सोन्याच्या अवारींत बसुन परेड ग्राञंडवर येऊन दाखल ज्ञाली. 
मिरवणुकीच्या अग्रभागी घोड्यावरचा इंग्रजी पद्धतीचा स्फूरतिंदायक नड 
वाजत होता. ठिकटिकाणचे रस्ते च्रीपुरुष प्रक्षकानीं अगदी फुलन गेले होति. 
मेदानावर मुख्य दरवाजा महाराजांची स्वारी अंबार तुन उतरल्यानंतर, 
दिवाणसहिव व॒ इतर अधिक।री यांच्यारीं हस्ताद् ठन करून ते खास उच्वा- 
सनावर जाऊन बसले, त्याच्या रोजारी श्री. सो. मा. महाराणीसहिव व बाजूल 
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श्री. कृम्बविहारच्या राणी साहेब, श्री. प्रतापरसिंह व राजघराण्यांतील इतर मेड्टीं 
यांच्याकरितां सोनेश, रुपेरी सुर्व्या ठेवण्यात आल्या होत्या, 

त्यावेीं जमटेल्या सर्वं लोकांनीं दरबारी पोश्ाख केरला होता. मिलि- 
ठर्पीचे अधिकारी आपल्या मिलिटरी युनिरफोर्ममर््यं इकटून तिकडे वावरतांना 
दिसत होते, महारार्जांची स्वारी मंडपांत आल्यावर सवीनीं त्यांना उत्थापन 
देऊन अभिवादन केट, महाराजा ची स्वारी उच्वासनावर विराजमान श्चाली व 
त्यांच्या दोन्ही बाज्ंस हातांत नंग्या समहोरी घेऊन त्यांचे शरीरसंरक्षक उभे 
राहिले. त्यावेव्छचा एकंद्र देखावा मोठा भव्य व गंभीर दिसत होता. 

दिवाणसाहे्बानीं आपल्या प्रास्ताविक भाषर्णांत प्रजेच्या वतीने महाराजं 
आयुरारोग्य चितिल्यानंतर निरनिराव््या संस्थांतफ मानपत्रे अर्पण 
करण्याच्या कामास सुरवात क्ली. ( १) मिरु ओनसं असोसिषएरान, 
( २) पुण्याची रिक्षण प्रसारक मंडी, (८ ३) अलल भारतीय हदु 
महासभा, ( ४ ) सुरत म्युनिसिपेटिरटी, ( ५ ) मराठा समाज, ( ६ ) सुनी 
अजुमान, बडोर्दे, ( ७ ) बडेोदं अंत्यज संस्था, ( ८ ) नवसारी जिल्ह्यांतीर 
नागरिके, ( ९ ) बडो्यांतीरु मुसरमान, ( १० ) पारश्षी, ( ११ ) रोमन 
कर्थोलिक इ. समाजांतर्फे महाराजांना मानपत्रँ देण्यात आ्टी. ही मानपत्र 
मराठी, गुजराथी, हिंदुस्थानी, फारसी, अरबी, इंग्रजी या भाषांतून होती. मान- 
पांस उत्तर देताना महाराजांनीं हंग्रजीत विचारपरिलुप्त भाषण करून सांगि- 
तटं कीं, बडोदा संस्थानांत सर्वं जातीचे व सर्वं धर्माचि लोक एकोप्यानें व 
मित्रत्वाच्या नात्यानेँ राहात आहित ही फारच आनंदाची गोष्ट अहि. सर्वानी 
एकराष्रीयत्वाची भावना ठेवुन कोणत्याहि सार्वजनिक प्रश्राचा विचार कर्णे 
फाययाचं आहे, यामु मतभेदास व जातिभेदास फारश्षी जागा राहाणार 
नाहीं. स्वतःच्या धोरणासंबंधाने महाराजांनीं असा खुलासा केला कीं, सर्व 
साधकबाधक प्रमाणांचा पूर्णपणे विचार करून कोणतंहि धोरण सरकारतरै 
निश्चितपणें अमलांत यर्ते. जे राजकीय हक प्रजेस देण्यात आङे आहेत 
त्यांचा तिनं योग्यप्रकारे व॒ शहाणपणानें उपयोग करून घेतला पाहिजि. 
गतकालासंबंधार्ने ते म्हणरे कीं, ^ जुनँ तं सोने ? न मानतां जुन्यातीरः 
चांगला अंक ग्रहण करून नवीन सुधारणा घडवून आणली पाहिजे. तर्च 
हिददी संस्कृतीचं आपण रक्षण केल्यासारखं होईल. 

११-१२ 
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महाराजांच्या भाषणानंतर तोफांची सलामी, व डवर बो संस्थानर्चे 
राष्टगीत म्हणरण्यात येऊन कार्यक्रम आटोपला. 

दुपारीं लक्ष्मीविङासं राजवाङ्यांत दुसरा दरबार भरविण्यांत आला, व 
तदनतर महारा्जानी न्या्मदिरात शाठंतीट मुलांच्या मेठ्यास उदेद्यून छोटे 
उपदेश्चपर भाषण केले. रात्रो शहरांत विजेची क्षगक्मगीत, नेजांस दिपविणारी, 
परंतु प्रेक्षणीय अङी रोषणाई केटी होती. बडोद्यांतीर सावेजनिक इमारती, 
न्यायमंदिरि, सयाजीविहार दुब, शावा इ. ठिकाणची रगीवेरंगी नयनमनोहर 
रोषणाई अपूर्वं दिसत होती. सुरसागर तलावारभोवती दारुकाम उडाविण्यांत आर्ट 
लाल, हिरव्या, जांभव्या तारकांची जणूं काय वृष्ठीच अशातय्ेचं ते कुशरतेचं 
दारुकाम, तङावाभोंवतीं पाजय्लेटी ठलंबलचक दीपपंक्ती, तिच जलारायांत 
पडेल सुंदर प्रतिबिंव, यामे पाहाणारास हिम्यांच्या दोनचारसरी हारांचा 
भास होत होता! 

ता. १२ रोजीं सावेजनिक बागेत नाच, गार्णे इ. कार्यक्रम करण्यात आला. 
ता. १३ रोजी सकार्ीं ८-३० वाजतां मकरपुरा रस्त्यावरीरु मेदानावर 
रष्क रिपायां ची महाराजां समोर कवाईत ्आटी. त्याचप्रमाणे महारा्जानीं 
वाठचमस्या सेन्याचीहि पाहणी केटी. दुपारी गोरगरीबांना अन्नदान 
करण्यांत आरे, व संध्याकार्ठीं यरोपियन स्ीपुरुष व शाहरांतील प्रमुख लोकाना 
महारा्जांनी थाटाची मेजवानी दिठी. त्यानंतर भि लोकांचा नाच करण्यांत 
आला व रात्रो १२ वाजतां सर्वं कार्यक्रम संपला. 

ता. १४ रोजी सकाटीं जादा सरकारी गेश्चेट काढण्यांत येऊन सुवर्णं 
महोत्सवानिमित्त प्रजाजनांना सारीटप्रमणिं सवेरती दिल्याचँ जाहीर 
करण्यांत आटेः-( १ ) ३ लक्ष र. जमीन महसुलाची रयतेस सूट. ( २) 
कापसावरीर कराची तहकुबी. ( ३ ) मोठमोभ्या शहरी टेलिफोनची सोय 
{ ४ ) कैयांची मुक्तता 

ता. १५ रोजी विश्वामित्रो नदीच्या कार्टी केदरिष्वर देवाटयानजीक महा- 
राजांनीं ‹ कीर्तीमदिरा ` च्या पायाचा दगड बसविला. रोमच्या ‹ प॑यिर्ओंन ` 
किंवा हग्टंडांतील ‹ वेस्ट मिन्स्टर अबे? प्रमाणे या इमारतीत गायकवाड 
घराण्यातील सवं राजांचे व नामांकित मुत्सयांचे पुतदे किंवा तेलचित्रै ठेवण्यात 
येतीर असँ महाराजानीं समारभप्रसंगीं सांगितले, संध्याकारीं ‹ सयाजी 
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भरी, युवराजी गान्तादेवी गायकवाड, 
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विहार क्लब › न महाराजांना एक जंगी मेजवानी दिटी व त्याचबरोबर हा 
समारभ समाप्त याला. 

षष्ठयब्दि हा हिंदुधर्मात एक धार्मिक विधि मानला असून इतर संस्कारा- 
प्रमाणे व्यक्तीच्या ६१ व्या वाढदिवश्ञी होमहवन, अन्नसंतर्पण वगेरे धर्माचार 
पावे असं शाच्रांत सांगितट आहे युरोपमर्ये व्यक्ति व संस्था यांचेहि 
महोत्सव करण्यांत येतात. अशा समारंभांत व्यक्तीचा आनंद् तर असतोच 
पण इतर इष्टमितरांच्या सहानुभृतीनें तो दिगुणित होतो. असो. सध्यां महारा- 
जाना ७० वे वषं चालं आहे. आणखी दोन वषौनी त्यांचा रत्नमहोत्सवहि 
अक्ञाच किंबहुना दिगुणित उत्साहानेँ साजरा करण्यांत येईल. 

१६. युवराजा चा विवाह व नंतर 
यनंतरचा बडोयांतठा मोठा उत्सव म्हणजे युवराज प्रतापसिंहराजे यांचा विवाह 

होय. कोल्हापुरचे सरदार मानसिगराव घोरपड याची कन्या श्री. कु. शां तादेवी 
याना श्री.महाराजसाहेब व श्री. राजपत्र प्रतापसिंह यांच्या अनुमतीनें वधू नेमस्त 
करण्यांत अष हा विवाहसमारंभ ४ जानेवारी १९२९ रोजी मोञ्या थाटानें 
करण्यात आला. त्यावेकी गुजराथंतील व काठिवाडांतीर मोठमोठे राजेरजवाडे, 
मांडलिक संस्थानिक, रसिडंट वगेरे हजर होते. युवराज प्रतापसिंह याचे शिक्षण 
डेकन के!रेजमरध्य ्ञाठं अमून ते क्रिकेट खेरण्यांत निपुण आहेत. त्यांचा 
स्वभाव मनमिन्राञ असून सवां ते मोज्या प्रेमाने वागतात. मागे सांगितल्या- 
परमण आपह राज्यकारभाराचं शिक्षण संपवून हटली ते कर्मसचिव या नात्यारने 
दिवाण अधिकाराची कामं पाहातात. सन १९३० साली प्रतापपरा तलावाच्या 
उद्रघाटणप्रसंगीं महाराजांनी जाहीर रीतीने प्रथमच त्यांना युवराज या 
नावाने संबोधिले. 

युवराजांच्या पत्नी श्रीमत सो. शांतादेवी या २ एप्रिल १९३० रोजीं 
प्रसूत होऊन त्यांना पुत्ररत्न ज्ञा. हं आनेद्दायक वृत्त एन महाराजाना 
संतोष वाटला. अश्ञा प्रकारे महाराजांनी पंतवड पाहिले व हिदुधमच्या 
समञ्तीप्रमाणे त्यांना काक्ञीयाजा घडली ! हँ भाग्य काही लहानसहान नाहीं. 

सन १९३१ सारी महारार्जानीं आपल्या पतवंडास फत्तेसिंह असँ नाव 
ठेवर्टे. यानंतर कांहीं विविसानीं श्री. सो. युवराज्ञीना एक कन्यारतन स्च, 
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१७, उपसंहार 
व्यक्तिविषयक-महाराजांचे फोटो, रगित चित्रँ किंवा सार्ध छापील चित्र 

ही सर्वं हिदुस्थानभर इतकी पसरलेलीं आहेत कीं, हं ' सयाजीराष महाराज 
असें एकाद ठहान मूरहि सांग शकल. ˆ मी राजा होण्याकरितां आलो अर्ह," 
हं महाराजौनीं दत्तकाची निवड होण्याप्रसंगीं दिलेले उत्तर महदाख्यायिकेच्या 
मारिकिंत अद स्थान भिव्छवृन बसँ आहे, आणि लहान म॒लांना ही गोष्ट 
नेहमी सागण्यांत येते. तात्पर्य, महाराजा चं नाव आज आबालब्द्धाच्या तोडी 
आहि. महारार्जाना ओटखण्याची खूण म्हणजे मुरूयतः साधा पोषाख, त्यांची 
गायकवाडी पगडी, पांढरा पायघोढ अंगरखा, व सरदारी थाटाची विजार. 
त्यांच्या एकाकारच्या आंकडेवाज पिच्दार मिया, रुद् व भग्य कपाठपद़्ी, हद्- 

यमेद्क, सो चक अर सूक्ष्म दृष्टी, विचारमम्र व मू्तिम॑त म॒त्सदहीपणाची मुद्रा, 
किंचित् दँगणी व पुष्ट शारीरयष्टि, राजपदास डोभेशी उभे राहण्याची कब, अगर 
बसण्याची ढब, रोमरोमी विकसणारं व सेकणारं राजतेज, व हातांत राजदंड 
( सोन्याची मूठ बसविलेटी काठी ) चेतकी ती श्री. सयाजीराव महाराजा ची 
मूर्ति पाहिली कीं, अपण एका साध्या पण नीतिमान् चृपरिरोमणीच्या सानि- 
ध्यात राहण्याचा अकरुभ्य ठाम घेत आहोत याबदल स्वतःला धन्यता वादं 
लागते. दुसर््याच्या ज्ञानाबदहर आदृर+ अनेक ॒विषर्यांबदलची रसिकता, 

स्वतःची तीव ज्ञानराटसा, विचारांची सचोटी, बारीक चिकित्सेची आवड, 
दांडगी स्मरणशक्ति, नवै जोडा पण जुनँ सों नये हा बाणा, उज्ज्वल 
देशभक्ति, असामान्य कतैव्यनिष्ठा, प्रबोधशाक्ते व स्वार्थत्यागबुद्धि, “ अनुभ 
अँ अंगा, र्तैचि देतसे या जगा› अती वृत्ति, यामे त्याच्या 
सहवास धघडणाय्या इसमावर त्यांची विलक्षण छाप बसते. कायदा व 
िस्त ही प्रत्येकं गोीत असलीच पाहिजेत हा आग्रह. जथ व्यवस्था 
नाहीं तेथे प्रगति नाही व पराक्रम नाही, हँ ठाम मत. किंबहुना 
यावरून महाराजांस रिस्त, व्यावहारिक ज्ञान, सारासार विचार व 
नियम यांचे बाटकदू पाज होते की काय असँ वादं ठागत. बोण्यांत 
राब्द् मोजके, रेखीव आणि तोटीव असे असावयाचे. त्यांत 
सावधानता दिसावयाची. तरी पण प्रत्येक वाक्यागणिक उदिष्टाचँ पाऊल 
पढे पडत असावया्चं; व दुसम्यास त्याचा थांगपत्ताहि कागावयाचा नाहीं ! 
राजकारण बहुत करावे, परंतु क्ट च नेये ? ही खूणगांड सदैव मनांत 
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ठेवून प्रत्येकाश्ञीं बोलावया्चं. ठेकणाराला शब्दं खोचदार व मार्मिक वादून 
त्याने महाराजांच्या समयज्ञतेचें, मुदेसूदपणाचं व॒ आत्मकि्वासार्चे कौत- 
कंच कर्वे. जं स्वतःस परं नाही, तं कोणासहि सांगावयाये नाह. याच्च 
नाव जबाबद्रीची जाणीव. निरनिराज्या सार्बजनिक प्रसंगीं भाषण करताना 
कहीं तरी नवीन मार्ग व विचार सुचविल्यासेर्ज खुर्ची सोडावयाची नार्ही. 
दुसम्याची चूक दाखवितांनाहि भाषासरणी मधुर, मुदेसूद व चित्ताकर्षक 
वापरावयाची. हेतु हा की, ज्याची चरक चारी असेल त्याचें पूर्णं समाधान ब्शर्वै. 
परंतु कोणाचा बुद्धिपुरस्सर अपमान किंवा अपशब्द यांचा गंधहि नाहीं. विषय 
मांडीत नेहमी नाविन्य, कठकठ, विचारपर्प्टितता, चटकदारपणा, मोह- 
कृता द्याचा मारमसारा भरपूर सांपडावयाचा. आपल्यास पसंत आहेत त्या 
गोष्टी स्वमत व सव॑संमानित रूढीविरुद्ध॒ असल्या तरी तस प्रांजलपर्णे, 
निरभीडपर्णे, व स्पष्ट बोलून तदनुसार आचरण करावयास लागावयाचें. अगदीं 
भोजनासारख्या साध्या बावीपासून तो थेट धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व 
राजकीय बाबीपयंत, विरोधाच्या, प्रच्छन्न वेरभावाच्या वावटद्टीवर वावटढी 
उठल्या तरी शात, स्थितप्रज्ञ राहून विरोधकास आपल्या बुद्धिबलाच्या 
प्रभावावर आत्मसात् करावयाचे. तडजोड ही नेहमीची वृत्ति खरी, परत 
कोणी स्वत्वावर किवा पिदधीजाद् हक्तावर धाला घां पाहील, अथवा 
विनाकारण उवच कगेढ तर अशा प्रतिपक्षा कोटिक्रमार्ने, यक्ति- 
वादार्न, पुरान्यान, विरिष्ट पद्धतीच्या उपहासारने, प्रसगविकेषीं सत्तेचा, अधि- 
काराचा उपयोग करून प्रतिपक्षास नामोहरम करावयार्च. त्यांत सहसा माघार 
ष्यावयाची नाहीं. आपल्या हक्ाबदहृठ रेसिरदटर्ीं क्चरेल्या तेस्यांत महाराज 
किती जागरूक होते हं मार्गे दाखविर्टेच आहि. ‹ कोणीहि मोटेपणाच्या 
यायरीस पोंचावयास लागला कीं, त्याजविरुद्ध॒ आकांडतांडव सुर इआटेव 
म्हणून समजारवे. मग नानातद्हेचे आरोप त्याजवर ब्हावयाचे, › अरस एका 
कवचं श्रष्ठपद्वीवदर मत अहि. महाराजांना जात्याच युद्धप्रसंग नकोत, 
पण पेश्ञा पडला राजाचा, सोडून काय भागणार ? टाढावयाचं असह तरी 
ताड देणे भाग पडते, 

महाराजाचीं व्याख्याने म्हणजे अनेक दाच कमल. अनेक विषयांवरीर 
महाराजाचे वेठोवेरीं प्रकटं ॒श्चारेरे विचार या कमलाच्या प्रत्येक पाकढी 
गणिक सांठविेले आहेत. एकएक पाकट्टी जरी वेतली तरी सुंदर व पूर्ण 
सुगधयुक्त. मग सर्बध कमट्टा्थं रूप व गंध काय वर्णावा | 



८४ भरीसयाजीभोरवभ्रंथ 
[* क छ) ऊ) क रि य, क ति ° = = 0 0 0 ध 0 भ ण भ” ८ 0 0 0 0 0 0 4/० भ 

महाराजाच्या व्याख्यानाच सार ( १ ) वियेची महती फार थोर अहे, 
( २) उदोगाच श्रेष्ठत्व सव॑मान्य असार्वे, ( २ ) उच्चनीच भावनांचा त्याग 
करावा, ( ४ ) प्रत्येकां सुखदुःखाविषयी उदासीन होऊन कर्तग्यदुक्ष असार्वे, 
( ५ ) स्वाथनिरपेक्षप्णे कोणतेंहि कार्य कर्वे, या पांच तत्त्वांत समवि 
अहि. त्याच विशा वाचन, सर्वैसंग्राहकता, वुद्धीची अनुभवजन्य परिपक्रता, 
निररनिराक्या संस्कृती चा तोटनिक अभ्यास व जबर व्यासंग वगैरे गोष्ठीर्चे 
प्रतिबिवच अश्ली ही व्याख्याने व भाषर्णे आहित. 

महाराजांचे उयोग बहुश्ञाखी, व॒ अनंत व्यापार्च चक्र नेहमी चाच. 
थुरोपम््यं असले काय किवा हिदुस्थानांत असले काय, राज्यकारभारासंबेधीं 
महत्वाचे कागदुपत्र मागवृन स्वतः महत्वाच्या प्रश्नांचा निकाल करावयाचा. 
काही कांहीं प्रश्रंचे बाबतींतीर निकालांमघ्यं त्यांचा कटठोरपणा दिसतो 
असा काहीचा आक्षेप आहे. इनामदारां चीं उत्पन्रे त्यांच्या सनद्ा असूनि 
कमीं केटी, हँ उदाहरण म्हण॒न देण्यात येते. परंतु महाराजांना कोणीहि 
स्वस्थ वसून चैनींत खे प्यावें, ही गोष्ट सर्वात नापसंत आहे, हँ हे ठीकाकार 
विसरतात. श्रम करवे व॒ खार्वे ह्याबदल तर महाराजांचा विरोष 
कटाक्ष. इनामदार वगीतटे लोक आक्षी, निरुयोगी, व विरासी. 
त्याना महाराजांची प्रगतिपर नाविन्यपूण राजवट पसंत पडली नाही. 
त्यांना एकवट्न गिह्ा केला. परंतु महाराजानी अदा लोकांनीं सर- 
कारी कामें केटी तरच त्यांचे उत्पन्न चारुविण्यांत येईल असा 
कायद् करून टकला. या कृत्याबदहल त्यांना दोष देणारे देवोत, परंतु केवव्ठ 
पू्वंजांच्या नावावर, थोर घराण्यांतीर म्हणून एकायानेँ वटे तषी चेन 
करावी किंवा काय, व समाजा किवा मुख्य स्तेन तरी गोष्ट वंशपरपरा 
चाटुं यावी किंवा काय, हा राजनीतिशास्रातला एक तत्वाचा प्रश्न अहि. 
विषारी प्रतिकूल टीका सहन करूनहि महाराजांनी तो प्रश्न मोञ्या धाडसानँ 
व हृढनिश्वयार्ने सोडविला, यावरून त्यांची तत्त्वनिष्ठा प्रतीत होत नाही काय ! 

इतर राज्यकारभाराचीं कामे घड्याराच्या का्यांप्रमार्णं ठराविक वेीं 
व अत्यंत नियमितपण चालावीत यावर त्यांची विशेष नजर. स्वतः महारा- 
जाना कामाचा उरक विलक्षण. पांचर्पाच सहासहा अमलदार निरनिरान्यः 
कामासा्दीं बोलावून त्यांच्या प्रश्राचा निकार करावयाचा, पण त्यांत गोध 
दापथेला नाही. राज्यकारभारासंबंधीं अनेक बाबरी चे विचार नेहमीं त्याच्याः 
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डोक्यांत घोक्त असतात. त्यांनी प्रथम जेन्हां राज्यसूत्रे हातात घेतर्ख 
तेब्हां तर या विचारानीं त्यांना सारी रात्र्लोप येत नसे. ही गोष्ट जन्हां त्यांनीं 
स्वकीयांजवक सांगितली तेब्हां त्यांनी महाराजांस विश्रातीची अवर्यकता पट- 
वून देण्याएेवजी त्यांच्या निद्राभावाचीच उलट ब्रारीफ करून राजान जागरूक च 
असठं पा्ह्जे असे प्यांस सांगितले ! यामु त्यांच्या प्रकरुतीवर मात्र अनिष्ट 
परिणाम स्ञाला. महाराजा च॑ सुधारणा हं त्रीद्वाक्य, आणि सर्व प्रकारच्या 
दोषांवर, न्यूनतेवर शिक्षण हा त्यांचा जबरदस्त तोडगा. कोटे कांही नवीन 
पादि की, त्याचा उपक्रम आपल्या राज्यात सुरू करावयाचा हा फार 
हग्यास. सुधारणा चं रहस्य लोकांस कठा म्हणून शिक्षण सार्वजानिक, सक्तीर्च 
व मोफत केठेले. प्रजेच्या हिताविषयी नेहमी तढमठ व त्याप्री्यर्थं दोरा 
कादून त्यांची सुखदुःख समजावृन घ्यावयाची. सन १९२७ साठी ज्ञारेल्या 
बडोयां तीर जलप्रल्यामध्यं हजासें लोक घरं पडल्यामुटे निराभ्रित व निराधार 
साले असतां त्यांनीं खासरगीतून लाख रुपयांची देणमी देऊन व दिवाणाकदून 
फंड वरे उभारून आपदृमरस्तांना मदत करण्याची सोय कृरण्यांत तत्परता 
द॒ोविली. या व इतर कित्येक प्रकारावरून त्याच प्रजावात्सल्य व कठकढ्छ 
हीं स्पष्टपणे हग्गोचर होत आहेत. 

विद्वान, साहित्यभक्तं यांचा अयाचित सत्कार करून उ साहित्योपार्जन 
करणे हँ नेहमीच डोक्रयापुदं ध्येय. या ध्येयास अनुसरून त्यांनी सर रविंद्नाथ 
टागोर, जगदीराचंद्र बोस, सर राधाकृष्णन्) काटावाला, चितामणराव वे, 
गंगनाथ सचा, जयस्वाठ, राधाकमर मुकर्जीसारख्या थोर व्िद्वानांचा सत्कार 
केला, व त्यांची व्याख्याने करवून आपल्या प्रजाजनास त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ 
करून दिला. हजारो पुस्तककत्यानाहि आजपर्यत त्यांनी उक्तेजन दिं आहे. 

प्रजला राजकीय हकर देण्यासंबंधार्नहि उदासीनता नाही, पण दिलेल्या 
हकाचा कितपत सदुपयोग होतो हं पाहण्याकंडे जास्त भर. कोणत्याहि 
गोष्टीत घाई उपयोगी नाही, साधकबाधक विचार व पूर्णं खल ्ाल्याशिवाक 
पुं पाऊल टाकावयाचें नाहीं, ही कार्यपद्धति. 

कोणी म्हणतात ते फार लवकर ॒विकारवङ होतात. सर्वव्यापी उदयोगा- 
मुं मनासारखे जाट नाही म्हणजे निराशेची भावना तोडावरून प्रतिर्बिंबित 
व्हावी हं साहजिक. परंतु एखादी वाईट बातमी कानी आली, कौटबिक 
{आघात च्चाला तरी चेहय्यावर यक्किचितहि सेदाची छटा नाहीं. 
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शावपणार्ने सर्वं वुःख गिचावया्चें. तसेच वर्तमानपत्रांतून अवास्तव ठीका 
आल्यार्च कोणी सांगितल्यास ‹ बिचाम्याला काय कल्पना › अज्ञा तद्हेचे 
उद्रार कादून स्वस्थ बसायर्च. एकाया कामाला एक मनुष्य लायक आहि असें 
समजले तरी त्याला दुस{च काम देऊन त्याचा बहुश्रुतपणा, ग्रहणष्ाक्ति 
यांचा अजमास्र करावयाचा. हीच गोष्ट सुधारणांची. एक सुधारणा बरी आहेना, 
ठकि; परंतु दुसरी खांगरी पाहिजेच ही वृत्ति. विषयाची ढिंवा कामाची 
सांगोपांग माहिती अस्णाराच त्यांच्याजवढ टिके, 'येरा गबाव्ाच काम नोहि. 
मोठमोम्या अमलवारांची हि बन्याच वेका त्यांच्यापुदे तिर पिट उडते असें म्हणतात. 

ेटोच्या मतान आदर्श राज्यपद्धति ( 10९9] &णण्लाणण€ण४ ) स्थापन 
करण्यास गुणसंपन्न व समथं माणसाच्या हातांत राज्यसूत्रे असली पाहिजेत, 
राज्यकारभार चालविण्यास समर्थं म्हणजे तच्ववेत्ता, बाकीचे असून नसून 
सारखेच व निरुपयोगी, तो म्हणतो की, ‹ खरा तत्त्ववेत्ता ज्ञानार्थं असतो; 
त्यास सवं प्रकारं ज्ञान संपादन करण्याची उत्कट इच्छा असते, त्याचे 
सामान्य लोकपरमार्णे इंद्वियगम्य बाह्य वस्तुच्या ज्ञाना समाधान होत नाहीं 
त्याचं तत््वाकंडे लक्ष अस्ते. सत्य-असत्य, न्यास्य-अन्याय्य, बरवार्ट 
इत्यादिकां्च रहस्य ओटसखून षेण्याकडे त्याची प्रवृत्ति असते; साधुत्वाचें ममं 
( 1५68 ५ ४6 &००१ ) जाणण्याची त्यास मनस्वी इच्छा असते. तो 
प्रशति, उदारमनस्क, थोर मनाचा असुन त्याची स्मरणशाफे दांडगी 
अक्षते. अशा माणसाचे हातात राजसत्ता दिल्यास तो एकटाच 
उत्तम वै कार्यक्षम राज्यपद्धति स्थापन करूं रकेल. ` श्रीमंत सयाजी- 
राव महारा्जांच्या अगीं ्ेरोच्या ‹ तच्ववेत्त्या › चे सवं गुण तंतोतत 
उतरले आहेत किंवा नार्हत, ह आजतागायतच्या त्यांच्या कारक्र 
सिंहावलोकनावरून दिसुन येडल. राज्यसूरतरे हातांत दिल्यावर प्रेटोच्या तत्व- 
बेतत्याप्रमार्णे आश्वर्खकारक व मतिगंग होण्यासारखी कार्यक्षमता राज्यदाकट 
हाकतांना त्यांनी प्रकट केली, हँ कोणीहि कबूल करल. राज्यकर्त्यानिं मंजी 
सेनाध्यक्ष, अमात्य, वगरे अधिकारी नेमतांना व नि्वडतांना भिन्नमिन्न परि. 
स्थिर्तीत भिन्नभिन्न प्रकारानीं त्यांना कसोर्गास लावृन, कक परीक्च॑त ज्यचि 
देश्षाभिमान, निश्वय, ध्य, स्वामिभक्ति इत्यादि सहुण अचर राहतील अरा- 
नांच निरनिराठ्या अधिकारांच्या जागांवर नेमे असं कौरिल्याचं मत अहि. 

- सग्माजीरावांचा कारु तर विदाम्, अनुभवी, सत्सद्ी, राजकार्यषुरंर, अत्य् 
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नाणावलेल्या व पुढारी म्हणून गाजकेल्या कोकांच्या सहवासांत गेलेला. 
त्यांच्या राज्यांतील मख्य यख्य अधिकाय्यांचीं नुसतीं नव पाहिलीं 
तरी त्यावरून महाराजांच्या चतुर राजनीतीची साक्ष पटण्याजोगी 
आहि. सर टी. माधवराव, श्रीनिवास राघव आयगार, रमेराच॑द्र॒ द॑त्त, 
बिहारीखाल गुप्त, भि. सेडन, ब्दी. पी. माधवराव इत्यादि हिदुस्थानांतीर 
नामांकित व राजघुरीण अज्ञा पुर्षाच्या कतबगारीचा ठसा बडोयाच्या कार- 
भारावर उमटलेका आहे. सर टी. माधवराव व मि. इख्यिट हे तर आरभीं 
महाराजांचे अध्यापक होते. मि. इङ्यट तर कैक वर्षे महाराजांचे विश्वास 
सागर होते. सर टी. माधवरा्वांनी बडोद्याच्या राजवठीत त्यावेचीं प्रसिद्ध, 
विदान्, नाभांकित माणसं महाम बाहेरून आणविली. काजी शहाबुद्दीन, विना- 
यक जनार्दन कीर्तने, ई. मारच कृष्ण भाटवडेकर, जनार्दन सखाराम 
गाडगीक, पेस्तनजी जहांगीर वैरे मंडठी त्यावेीं बडोद्ाच्या नोकरींत चम- 
कत होती. महाराजांना राज्यकारभार मिव्ठाल्यावर त्यांनीं हह स्वतःचीं 
माणसे तयार करण्याचा कम सुरु केटा वासुदेव महादेव समर्थ, 
यशवंत वासुदेव आठल्ये, जयसिगराव आंगरे, केरशास्पजी रस्तुमजी, 
अबाठार साकरलाल, वासुदेव गोपा भांडारकर, विनायक महादेव पंडित, 
गुणाजीराव राजा निवाककर, मनुभाई नेदश्॑कर मेहता वगैरे मंडीनीं 
महारार्जाच्या हाताखाठी काम करून फार मोठा नांवलोकिक संपादन केठा. 
अशा प्रकारची योग्य मंडन्टी राज्यकारभारांत आणर्णे यांतच राज्यकत्य्चिं 
खरं कौशल्य आहे, व सध्यांहि अनेक होतकरू मंडर्गीस विलायतेस पाठवून शिक्षण 
व संधि देऊन त्याँर्नीं जवाबदारीच्या जागी काम करण्यास तयार केँ आहे, 
हा उपक्रम अखंड चाल आहे. वरील टृहान थोर मंडीशीं नानाप्रकारच्या प्रश्राचे 
खर करून राज्यकारभार करण्यांत महाराजांचा पुष्कटसा काठ गेल्यामुर्टे 
आणि त्यांतच स्वतःच्या वाचनाची, दीं व्यासंगाची, व जगभर प्रवास करून 
मिकविकेल्या ज्ञानाची भर पडल्यामुर्ढे महारा्जांची योग्यता इतकी वाढली 
आहे की, त्याच्याइतका अष्टपेलु, सर्वसंग्रह मत्सदी, साहित्यदेवतेचा मुकुटमणि 
हिदुस्था्नांत तर अगदीच विरव्छा; फार काय मोठमोढे युरोप्यिन मुत्सहीहि 
त्यांच्या पासंगाला देखील पुरणार नाहीत. निसर्गतःच भिन्न असलेल्या श्री 
आणि सरस्वति या दोहोचा अनुपमेय संगम त्याचे ठिकाणी साला असल्याने 
त्यांची सरव॑त्र पूजा होत असल्यास नवल काय ! 
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महारा्जांची दिनचर्या देर्णे अगत्याचे आहे ती साधारणतः खारीरप्रमार्णेः- 

सकार्ढीं ६ निज्ञन उदर्णे. 
» ७ परयत प्रातर्विधि, स्नान, पूजा, गोप्रदान, नंतर ब्रेडस, 

केटी व कोफी पान. 
 ७-८॥ षोङ्यावर अगर गार्ई। तन किरणे. कांही काममांची पाहणी. 
‰% ८॥-१०॥ वतंमानप वाचणै, विशिष्ट ओफिसरांच्या भेटी. 
„ ११-१२ टपाट, जेवण, विश्रांति. 
„ १- राज्यकारभाराचं काम.# 
„ ४-५ चहा व मासिक चाट. 
„ भ-७ टेनिस, मोटरीतुन किरणे. 
„ भ-८ भोजन. 
» €-९ बिलियई, निज. 
„ ९-१९ उपयक्त विषयावरील वाचन, 
» १९१९ च्या पुर्ज्चोप. 

ˆ सदेवपणाचें रक्षण, रिकामा जाऊं नेदी क्षण › या तच्वानुसार राहणी,. 
उ व॒तात्विक विचारसरणी, पाश्चात्य व पोर्वत्य गरंथांच परिरीटन व 
राज्यकारभार हाच महाराजांचा नित्यक्रम होय. 

तत्वज्ञान व ॒नीतिशाचछ्र हे महाराजांचे दान आवडीचे विषय आहेत. 
यांवरील नवे नवे ग्रथ ते नेहमी वाचीत असतात. इतिहास हा त्यांचा आरंभा- 
पासूनचा अत्यतं प्रिय विषय व॒ गिवन हा आवडता ग्र॑थकार. “ रोभचा 
उत्कषं व॒ नाश्चः या म्रंथाची महाराजांनीं स्वतः रिप्णे कादून 
त्याच भार्षातरहि राजारामश्ाच्ी भागवत यांच्याकद्ून करविले अहि. 
तुकाराम हा त्यांचा आवडता कवि असून त्यांनीं त्याच्या गाथ्यार्च 
अनेकवार पारायण केलं अहि. काव्यनाटकाचा महाराजांना हद परिचय 
असुन त्यांनी अनेकं भरथाचै मार्मिक परि्ीकन केर्ल आहि “ पाश्चात्य 
देशातीर तुलनात्मक ( ०४78०५९ ) व॒ गुणदोषविवेचकबुद्धि ( (८५ 
९४] {&पाप्क ) स्वीकारून › भाषे व निरनिराठ्या विषर्याच अध्ययन कर- 

> हृष श्री. महाराजसादेब सकालीं १० ते १ पयंत राज्यकारभारा्े काम पाहातात व्. 
भोजनोर विश्रांति चेतात, 
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ण्याने महाराांच्या आचारांविचारांमध्य पाश्चात्य व पौरवात्य संस्करुरतीचा गोड 
व सुद्र मिलाफ ब्यालेला कोणासहि आढदन येईल, 

ध्येयवाद-महारा्जाच्या कोणत्याहि सुधारणेकडे सृष्ष्म दृष्टे पाहिटँ असतां 
त्यामर््ये कोणते ना कोणतें तरी ध्येय असल्याचं आढकून येल. मग तें सामा- 
जिक, धार्मिक, राजकीय किवा कोणत्याहि स्वरूपाचं असो. महारानी 
आपल्या मनश्वक्षुपुदं संकुचित ध्येय केब्हांहि ठेविटँ नाही. स्वतः पुरतं किंवा 
आपल्या संस्थानापुर्तेच पाहाण्याचा त्यांचा हशिकोन नसून असिर हिदुस्था- 
नच किबहूना आपल्या सवं देशबांधवां चे कल्याण जेर्णकरून होईल 
त्यासाठी अहर्निशा ब्ञटत॒ असतावयार्चै, हैव महाराजांचे सर्वव्यापी 
उदात्त अंतिम ध्येय आहे. एकाच व्यक्तीर्ने, एकाच जातीर्ने, एकाच 
राष्टानं हं कार्यं करावयाचे नसून, सर्वानीं प्रयत्न केल्यास सर्वाचीच 
उन्नति होणें सुसाध्य आहे. स्वातंत्याचा व सत्तेचा उपयोग मानवी जातीच्या 
कल्याणार्थं केला पाहिजे. उ्नतीची मदार नश्षीव किंवा देवयोग यावर नसून 
ती खास पुरुषार्थावर आहि. " पुष्कठछांच पुष्कठ हित › करणे एकाया 
राजास~व्यक्तीस शक्य असे ( आणि महाराजांनीं आपल्या उदाहरणा हं 
सिद्ध॒ केँ आहे ) तरी " सर्वभूतहितरतत्व ` हेंच सर्वच अंतिम ध्येय 
असल पाहिजे, ही महाराजां ची तात्तिक शिकवण आहे. महाराजांचीं निर- 
निराक्या प्रसंगी चीं भाषे म्हणजे भिन्नभिन्न संस्कृतींचा तुलनात्मक अभ्यास 
करून व त्यांतील तत्तवज्ञानार्चै मंथन करून काढले नवनीतच होय. 
महाराजा चीं इग्रजी) मराठी गुजराथी या भार्षात विविध विषयांवर 
न्यालेटी भाषणं प्रसिद्ध ॒श्चाटेलीं आहेत. यासेरीज त्यानीं वेढेोवेढीं कादलेले 
हुक्म ( हजुर् आसं ) हे अनेक विषयांतील त्यांची सुक्ष्म हृष्टि, मार्मिकता, 
व विवेचक् बुद्धि यांची चांगी साक्ष पटवितात, व ते जर प्रसिद्ध होतीर तर 
जनतेस फारच उद्वोधक होतील. तर्सेच त्यांनीं आपल्या मित्रांस, विशेषतः 
मोठमोम्या शंप्रज अधिकान्यांस रिहिरेीं पत्रेहि अरत्य॑त महत्वाचीं असून 
त्याची तीक्ष्ण बुद्धि, अनेक ॒विषर्यांचा खोर अभ्यास, व॒ विचक्षणता 
यांची योतक आहेत. हीहि पर्दे मार्गे प्रसिद्ध॒ ्ाल्यास वाच्कस 
एक अत्यत महत्त्वाच वाङ्मय पहावयासर मिरेर अङ्ी खात्री आहे. 

उच्-नीच, स्पुश्य-अस्पुर्य, गरीवश्रीमंत, काठ्टागोरा असा कोणताहि मेद् 
महाराजाजवट नाटी. आपल्या देङ्ाबांधर्वांच्या उन्नतीसादीं तटटमठणारा महा- 
राजांचा आत्मा जनता जना्दनार्ीं जणो एकरूपच होऊन अखिल मानव- 
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जातीच्या आध्यास्मिक व आधिभौतिक उन्नतीसा आपटँ अतस्तेज प्रकट 
करीत असलेला सर्वास दिसत आहे. आपापसांतील द्ेषभाव नष्ट व्हावा, सर्वाच्या 
इद्रयांत न्ञानाची ज्योत प्रज्वछित हावी, वसुधातलावर एका कुटंबाप्रमार्णे 
एकोपा नांदावा, ्यक्तिस्वातेत्यासर वाव मिदरन ‹ एकमेकां साह्य करू, अवधे 
तरू ` अक्षी वृत्ति निर्माण ब्हावी, थोडक्यांत म्हणजे {१९५} ज प्रभा 
प्णाप्त जः ए्पणकणडणः हेच ध्येय महाराजांच्या मनांवर पूर्णपणे ठस्ेँ 
असून ते जनतेसहि याच मार्गाची ओढसर करून देत आहित. ते म्हणतात, 
° आपली नीति व अंतःकरण चाग ठेवा, बाह्य वर्तेनावर तसेच डामडोलावर 
विभ्ास ठेवू नका. यांतच खरा ज्ञानाचा उपयोग अहे. सर्वानीं आपल्या 
देश्बाधर्वाच्या कल्याणाकरसतिां प्रयत्न करावेत. ते सर्म आपलेच बंधू आहित, 
असँ मानार्वे व सर्वावर दया करावी. मनुष्यमात्र एक आहे अज्ञाप्रकार्वी 
भावना सग्र्याची ब्हावी. ह अतिभ साध्य हाय. ` महाराजांची शिकवण 
बुद्धीस पटणारी व॒विचारशक्तीस किती चाटना देणारी आहे याची बरीठ 
उतारा उत्तम रीतीनं साक्ष पटवितो. 

महारार्जाना हिदवी संस्कृतीबहल अतिङाय अभिमान असून कोणतीहि गोष्ट 
तीस नाशक न होतां पोषकच ब्हावी अरी त्याची उत्कट इच्छा आहे हिवु- 
स्थानचा उद्य ओयोगिक व आर्थिक भरभराठीवर अवकुबून असल्याकारणानें 
शाच्ीय ( £नश्णभ€ ) ज्ञानाच्या प्रसाराची अत्यंत अवक्यकता त्यांनीं 
प्रतिपादन केठी आहि. दिदुस्थानचा उद्धार हैणार तो ओद्योगिक व 
शाख्लीय उन्नतीनंच होणार. 

सारांश, शश्वराचं ज्ञान जगभर पसरारवे व त्याचें प्रत्यक्ष दक्षन आपल्या 
देश्बाधवांनीं आधी स्वतः करून ध्यावे, ह जनतेस पटवून देण्या- 
साच महाराजांचा अवतार होय. हँ काम त्यांनीं कितपत पार पाड आहे है 
पाहण्याचं काम वाचकांवर सोंपवून ष॒ महाराजांस चिरायुरारोग्य चिंतून 
येथे तर्त थांबणें बर. 

तेनार्थवान् लोभपराङ्सुखेन । 
तेन प्रता विघ्नभयं कियावान् ॥ 
तेनासलोकः पितृमान् विनेत्रा । 
तेनेव होकायनुदेव पुत्री *॥१॥ 

*# रघुवंश १३-२३. 
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श्रीमंत सोमाग्यवती मा, महाराणी चिमणाबाहं गायकवाड 

( टेखकः-- प्रो. सदाशिव विनायक देशापांडे एम्. ए. बडोदं ) 
बालविवाहप्रतिबेधक कायदा, हिंदु विधरवांच्या वारसाहक्ाचा कायदा, 

विषमवयो विवाहप्रतिबेधक कायदा इत्यादि अनेक सुधारणा बडेद 
संस्थानच नांव आज सर्वतोमुखी श्याटं अहि. त्याचं श्रेय सेस्थानच्या 
लोकाना, सस्थानच्या कायदेमंडलाला, श्रमिंत सरकार महाराज साहे्वाना 
जितके अहि तितर्केच तँ श्रमिंत सो. महाराणीसहिनांनाहि आहे. स्रियो 
सामाजिक जीवन सुधरवे, त्या सुसंस्कृत व्हाग्यात, त्यांना उत्तम 
शिक्षण मिद्टवें, त्याची कुटबांत व समाजांत प्रतिष्ठा वाढावी, आणि त्यायोगे 
हिदुसमाजाचें चित्र रमणय व्हर्वे ही त्याची अतःकरणाची उत्कट इच्छा. 
आपल्या प्रजेबदल स्वप्रजेइतकेच रत्याना प्रेम आहि, व त्यामटेच प्रजेच्या 
कोणच्याहि सुधारणेच्या त्या नेहर्मीच प्रेरक असतात, 

श्रीमंत सो. मा. महाराणीसहिव्र श्या श्रीमंत महाराजाच द्वितीय कुटु. 
भ्रीमंतांचें प्रथम क्रंव विवाहानंतर लवकरच अत्पवर्यांत निवर्ते व श्रीमंर्ताचा 
हषास्य राणीसाहेिवारी विवाह स्चाला ( ता. २८-१२-१८८५ ). राणी- 
साहेवां च माहेरचं नांव गजराबाई. त्यांच्या वडिलाच नांव बाजीराव अम्रतराव 
( मामासाहेव ) घाटे सर्जेराव व आक्ष्च नांव कारीबाई. मामासाहेव हे 
घोडनदी तालुक्यां तीर सुखवस्तु इनामदार. त्याच घराणे शिवाजीमहाराजांचे 
वेरटपासून मराठे मेडच्छीत प्रमुख होर्ते. बाजीराव मामासाहिब यांच्या बहिणी ग 
देवास धाकटीपाती चे राजे बापूसाहेबे महाराज पवार यांजबरोबर टे. त्या निमि- 
ताने बाजीराव दक्षिणत्न देवासला आष. बाजीरावाच कुटंब काश्चीवाई या वाठार- 
नजीक नांदरज येथील पवार घराण्यातील होत्या. त्या हृशार, कत्त्ववान् व संसार- 
दक्ष होत्या. बाजीरावांचा व यांचा संसार पुष्क वष सुखाचा ज्लाठा. त्यांना 
एकंदर तेरा अपत्यं लाटी. चार पां च मुलगे व बाकीच्या मरली. मुलगे बहुतेक 
५ अ घी वारे. मुली मात्र चांगल्या ठिकाणी पडन रौकिकवान ्ाल्या, 
हीं सव॑च मुरँ देखणीं, गोरी व॒तरतरीत असून बोरण्याचालण्यांत रुआ- 
दार आहित, 

विवाहानंतर श्रीमत सो, मा. महाराणीसाहेवांच्या नवीन व जवाबदारीच्या 
आयुष्यास सुरवात श्चाटी. नव्या आयुष्याला साजेल, व राजाच्या राणीला 
राभेर असा अभ्यासक्रम व चरित्रक्रम तत्यानी सुरू केरा. विशेषतः इमेजी 
हिकण्याकडे त्यांनीं अवधान दिर. तसंच आजूबाजूच्या चाठत्या व्यवहारा- 
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वरून व श्रीमंत महाराजसरकार ्याचेबरोबर अनेक ठिकार्णीं प्रवास कशन 
चोकस बुद्धी व सृष्ष्म दृष्टीने त्यांनीं अनेक प्रकार ज्ञान मिढविरणैस सुरवात 
केटी व त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग त्या आचरणांत करू लागल्या. ह्याच काठटत 
त्यांना अपर्त्यहि ह्या. त्यांच्या संगोपनाचीहि जबाबदारी त्याचेवर पडली. 
शिवाय श्रीमंत महाराजाकडेहि त्यांना पाह्णे असेच. इतक सर्व त्या आस्थेरने 
व प्रेमाने करीत. सवं गोष्टीवर स्वतः दैखरेख ठेवीत. महाराजांची स्वतः निगा 
रार्खात. मुलांच्या संवर्धनाकडे स्वतः पाहत. स्वाभाव्कच त्याचा गोड परि. 
णाम श्चाला. श्री. सो. मा. महाराणींना एकेद्र तीन मुटँ व एक मुरुगी अशीं 
चार अपत्ये स्चारी. मुलगी श्री. इंदिराराजा म्हणजे कुचबिहारच्या महाराणी- 
साहेब. मुकपिकीं फक्त श्रीमंत धेर्य्तीठराव हेच एकटे हयात आहेत. 

श्रीमत सौ. महाराणीसाहेव यांचा वर्णं गोरा, चेहरा रंद् व वाटोका, कपाल- 
पटी, विस्त व रुजबदार, नाक बांधेसुद् अशी असल्याम्ुटे त्यांचा चेहरा 
संद्र व हृकमत गाजविणारा दिसतो. त्या मरादी, गुजराती, हिंदी व इमेजी 
सफाईनं बोरुतात. अरीकडे त्या फरेच भाषाहि शिकल्या आहित. त्यांच्या 
"बोटण्यांत तेज आहे व एकणारांवर त्याची चटकन छाप पडते. 

शिक्षणाच्या व विशेषतः चीरिक्षणाच्या त्या फार प्रेमी आहेत. हवी 
समाजाची सद्यःस्थिति सुधारण्यास शिक्षणप्रसार हा एक रामबाण उपाय 
आहि असें त्याच मत असून शिक्षणप्रसारार्थ इ्चटणान्या अनेक संस्थांस त्यांनीं 
आजवर सढढ हातानं मदत केटी अहि. लोकोपयोगी कोटलंहि कार्य असो, 
त्यास श्री. सो. मा. महाराणीसाहेबाची सक्रिय सहानुभृति भिक्ाङी नाही 
भस। आजवर तरी प्रकार घडकलेा नाही. आज कित्येक वर्षापासून आपल्या 
हातखचांतून त्या दरमहा दोन रुपये शिष्यवृत्यांसादी खच करीत असन 
केठिजांत श्िकणाम्या वियार्थीनीना शिष्यतवरत््या देणासाठी त्यांनी एक लक्ष 
रुपयांचा एक स्वतत्र निधि स्थापिला अहि. त्यांच्या नांवा संरग्र असरेल्या 
अशा बडायांत अनेक संस्था आहेत. त्यापेकी चार संस्था प्रमुख होत. ( १ ) 
महाराणी चिमणाबाई महिला पाठशारा, (२) महाराणी चिमणाबाईं हाय- 
स्कूल, ( ३) महाराणी चिमणाबाई स्री-उयोगाल्य व॒ (४) महाराणी 
चिमणावाई रंटनिंटी व॒ चाइल्ड वेल्फेअर रग. पहिठी संस्था पुण्याच्या 
अखिल भारतीय महिला वियापीठास जोडरेटं शिया च केठिज असून त्याची 
इतरत्र माहिती दिली अहि. दुसरं मुलांच हायस्कुल आहे. श्री. महाराणी चिम- 
'णाबाईं च्रीउयोगरालयांत श्ियांना शिवणकाम, भरतकाम व दुसरी कलाद्स- 
रीची आणि च्ियांना ब्पतीरु अरीं कामें हिकविण्यांत येतात. या उयोगा- 
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छयोत शि न तयार इ्याटेल्या कित्येक च्रिया आज स्वतःच्या चरितार्थ 
स्वतेज चालवीत आहेत. चवथ्या संस्थेची उपयुक्ता तिच्या नांवावरू- 
नच परण्यासारखी आहि. या सर्वं संस्था दिवसेदिवस भरभराटत आहेत शी 
आन॑दाची गोष्ट होय. 

च्ियांच स्वत॑त्र केठिज कादर्णेची श्री. सो. मा. महाराणीना प्रथमपासूनच होस. 
होती. ्ियांचा अभ्यासक्रम पुरुषी वव्णावर न जातां, किंवा तो पुरुषांच्या 
बरोबरच केवव् न देवतां चियांना उपयुक्त व भूषणावह असावा, त्याची. 
स्वतंत्ररीत्या शारीरिक व मानसिक वाढ करण्यास सुलभ व सोयीचा असावा, 
ही त्याची नेहर्मी ची इच्छा. सन १९२५७ सालीं पूरणे येर्थे भरलेल्या अखिङ 
भारतीय महिला परिषदेच्या अध्यक्ष या नात्यार्ने केल्या आपल्या अनेक 
विचारपरिप्टुत अरा भाषणांत त्या म्हणतात, ^“ खीजातीच्या मोहकत्वास 
कारण होणाग्या उत्क्रुष्ट मनोव्र्ति, देहाविकास व ॒बुद्धिविकास यांचा उत्कर्षं 
व्हावा म्हणुनहि धियां चं शिक्षण निरनिरा्ेच श्चा पाहिजे. शिक्षण 
लिर्यांच्या विशिष्ठ गुणधमाचा विकासहि केला पाहिजे व त्याबरोबरच सामान्या 
संस्कृति ग्रहण करण्याची पात्नताहि त्यांच्या अंगी आणली पाहिजे. यासादीं मठी 
व च्या यांच्यासादी खास निराल्या शावा व कटिजं पाहिजेत हे उघड आहे. 
मुकाना आरोग्यराख, प्रपचराख, बालसंगोपन, सोदुर्याभिज्ञानशाख, गायनवाद्न 
व चित्रकला यांच शिक्षण दि पाहिजे.” अशा पद्धतीचें शिक्षण स्वत रीतीनें 
देण्याचा अवसर भारवर्षीय महिला विापीढांतच आहे, ह जाणून तत्पर्वीच 
इ. स. १९२३ मध्यं त्या वियाषीठाङी संलग्न असें एक स्ियांच केलिज काटण्यास 
श्री. सो. मा. महारा्णीनी येथील कांहीं प्रतिष्ठित लोकांना प्रोत्साहन दि व 
त्याप्रमार्णे त्यांनीं करेन कादून आज दहा वषै यारी. सद्र संस्थेत 
दिवसानुदिवस अधिकाधिक वियार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. 

शिक्षणाइतकीच सामाजिक सुधारणांची श्री. सो. मा. महाराणीना आवड 
आहे व त्याचाच परिणाम म्हणजे आरंभी निर्दररिरेले बाटविवाहप्रतिब॑धक , 
विषमवयोविवाहप्रतिनंधक इ. कायदे. सार्वेजनिक कार्यक्रमात भाग वे्णेचीं 
श्रीमंत सौ. महाराणीची नेहमी तयारी असते. कोणत्याहि समारंभाला त्या 
मोग्या अगत्यानें येतात. सारांश, त्यांचे ठिकाणी राज्ञीचं तेज अहि, तसेच 
कुलीन प्रेमखपणाहि अहि. 

श्रीमत महाराजावर त्याच अकरुत्रिम प्रेम आहे, व श्रीमंतांचीहि त्याचेवर 
1 निष्ठा आहे. अश्चा या अन्योन्य प्रेमठ राजदंपतीस ईश्वर आय॒रा- 

ग्य देवो. 
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भाग दुसरा 
= क क कक 

महाराजां चा यणगोरव. 
न ट) क) ~ कक 

श्री. महाराजसाहेवां ची षि्याभिरुचि, 

( टेखकः--श्रीयुत चितामण विनायक वेद्य, एम् ए, एठ्एल् बी. 
कुख्गुरु, रिक्क विद्यापीठ, पुर्ण, व अध्यक्ष, भारत इतिहास 

संशोधक मंड, पुरणे ) 

श्रीमत सयाजीराव गायकवाड याच्या अनेक सद्भुणांमर्ये त्यांची विया- 
भिरुचि हा सदह्ुण त्यांच्या यरोमंदिराच्या कठसाप्रमार्णे शोभतो. तो सवर्ण 
मय तेजस्वी असन दुरूनहि दिसतो. सयाजीराव स्वतः वियासंपन्न आहेत 
इतके च नव्हे तर आपली सवं प्रजा वियासंपन्न व्हावी अशी त्यांची कटकटीची 
इच्छा आहे. सवं महारष्तील व॒ गुजराथतील जनतेस विदयासंपन्न 
करर्णेसाठी त्यांनीं अनेक महत्वाच्या विषयांवर मराठीत व गुजराथींत मं 
प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था केटी आहे. ह्याप्रमार्णे ते स्वतः वियासंपन्न असनः 
वियाव्यासंगी आहेत व या उत्तरवयांतहि ते अविश्रांत वियार्जन करितात, 
विद्वान लोर्काचीहि ओब्टख करून घेऊन त्यांस द्रव्यसाहाय्य करतात; गंथ- 
संपादनास प्रोत्साहन देतात, आणि अनेक रीतीने प्रेस साक्षर करण्याची 
खटपट करितात. अश्या त्यांच्या उज्वल चरित्राकडे पाहिर्टे म्हणजे मध्यय॒गीन 
काटांतीट धारच्या परमारवंश्ञी संज व भोज, त्याचप्रमाणें कनोजच्या प्रति- 
हारवंकी भोज व भमदेदपाल, अश्ञा विद्वान व वियाप्रेमी कीर्तिमान् राजांची 
आठवण श्ाल्यार्वांचून रहात नाही. भोजाच्या द्रबारांत अनेक विद्वानाची 
संभावना होत असे. त्या द्रबाराची आठवण बडोदे ये्थं केवठ विद्रानांच्या 

१२-१४ 
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संभावनेसाठी भरलेल्या द्रबारात ब्चाल्याशिवाय रहात नाही. ^ विद्रानेव हि 
जानाति विद्धज्ननपरिश्रमम् । न हि. ..वंध्या विजानीते गुर्वीं प्रसववेदनाम् “2 या 
उक्ती प्रमाणे श्रीमंत सयाजीराव महाराज स्वतः विद्रान अहित व वियाजंनाचा 
परिश्रम करणारे आहेत, म्हणूनच त्यांस विद्वानांची चहा आहे. 

श्रीमंत सयाजीराव स्वतः विद्वान असून शिवाय आय॒ष्यभर विदार्जनाचा 
व्यासंग करणारे आहित. हा त्यांचा सद्रुण केवट इश्वरदत्त आहि, हँ सां > तले 
पाहिजे. ज्या कुठा त्यांचा जन्म श्चाला त्या दुटात वियेची परपरा नब्हती 
हैं प्रसिद्धच आहे. तर्सेच छृहान वर्यांत बडोयाच्या गादीवर आल्यावर एकंदर 
परिस्थिति विरेष अनुकूल हती असेहि म्हणतां येत नाही. राजकुलं र्ध्य 
शिक्षण देणारे उत्तम गुरुजी अनेक ठिकाणी मिठतात आणि राजपुत्रास 
विधासंपन्न करण्याचा प्रयत्न सर्वच ठिकाणी होतो, परतु राजेलोकांत सयाजी 
महाराजां च्या विद्तेप्रमाणें व वियाप्रियतेप्रमाणें विद्रत्ता किवा वियाप्रियता 
सांपडणे फारच कठीण अहि. श्रीमत सयाजौीराव महाराजांस लहानपणी चांगले 
गुरु छाभले ही गोष्ट निर्विवाद् आहे. राजकारणांत सर दी. माधवरावासारसे 
व इंग्रजी विदयाशिक्षणांत इलियटसारखे त्यांस नामांकित शिक्षक मिढले हँ खर, 
पण गुरु कितीहि चांगला असला तरी रिष्याचे निसर्गदत्त बुद्धिवेभव हैच 
त्याच्या विद्वत्तेचं साधन असते ^ वितरति गरुः प्राज्ञे वियाम् ” इत्यादि 
भ्लोकांत सांगितल्याप्रमाणे वियार्थ्याची नेसर्गिक बुद्धिसंपत्ति हीच मुख्य आहि. 
व आरात जसे तेजाचे प्रतिविंब पडते, त्याचप्रमाणें बद्धिवान् वियार्थ्यातच 
गृरूची विया प्रतिरविबित होऊन उज्वल दिसते. पण याहीपेक्षां महत्वायी 
गोष्ठ म्हटटी म्हणजे, कोटिजां तीर शिक्षण संपल्यावर बहुतेक विदयाथी अधि- 
गत विद्या विस्षरतात, मग वियेच्या वाढीची गोष्टच नको. शिक्षणकार संपल्या- 
नंतर आजन्म वियाग्यासंग चारिणे हं केवठ हैश्वरदत्त स्वभावावर अवलव्न 
आहे. वियाभिरुचि खरी कटकठीची, नैसर्गिक असल्याशिवाय वियाव्यांसग 
रहात नाहीं, ह आपण सर्वं प्रकारच्या ठोकांत पह तों. आणि त्यांतच राज्या- 
धिकार आणि राज्यलक्ष्मी प्रप्त ्ञाल्यावर विदाव्यासंग चालविणँ हँ अत्यंत 
दुरापास्त आहे. असें उदाहरण ह्ीच्या काठांत केव श्रीमत सयाजीराव 
महाराजा चच आहे, असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. 

राज्यलक्ष्मी व ॒वियाव्यासंग ह्यांचा अनेकं ठिकाणी विरोध दिसतो. 
ह्यावरून रक्ष्मी आणि सरस्वती याच भांडण अहे अदी कवीनीं 
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कल्पना केलेटी आहे. पण सक्षम विचार केला असतां असँ भांडण 
अस्रण्याचं कारण नाही. लक्ष्मी विष्ण॒ची पत्नी, आणि सस्स्वती गणपतीची 
पत्नी, तेब्हां त्यांनीं कां भांडवें तँ समजत नाही. शिवाय त्या दोरधीचें 
्ष्रहि एक नाही. तसेच गणपती हा विष्णूचाच अवतार असून लक्ष्मी 
आणि सरस्वती एकच मानावयास हरकत नाही. प्रत्यक्ष व्यवहाराचा 
विचार केला तरी रक्ष्मीच्या मद्तीरिवाय सरस्वतीची भरभराट होत नाही. 
त्याचप्रमाणे सरस्वतीच्या मदतीरशिवाय लक्ष्मी चेहि एे्व्य॑वाढणार नाहीं 
ज्ञानाच्या साहाय्यानें पाश्चात्यदेञ भरभराटीस आके आहेत, ह आपण प्रत्यक्च 
पहाता. तेष्हां रक्ष्मी आणि सरस्वती याचा विरोध नसून त्याचं एकमेकांस 
अत्यत साहाय्य आहि, असेच सिद्ध होर्ते 

लक्ष्मी आणि सरस्वती यांचा खरोखर विरोध नाही ही गोष्ठ ॒व्यवहाराच्या 
टृ्टशिवाय इतिहासावरूनहि सिद्धं करतां येईल. अलोकिंक बद्धिमत्तेच व 
वियाव्यासंगाचे पुरुष गरिबांतहि उत्पन्न होतात व श्रीमेतांतहि उत्पन्न होतात 
असे पुरुष ज्यास ““ जीनियस 2 अरी इग्रजीत संज्ञादतां येईल, केवट 
ईश्वराच्या इच्छेने सव परिस्थितीत व छोकांत उत्पन्न हातात. राजघराण्यांत 
व गरि धराण्यांतहि उ्पन्न होतात. पण त्यांचे प्रमाण सर्वत्र सारखं दिसणार 
नाही, आणि गरीब स्थितीत अधिक उत्पन्न होतात असंहि म्हणतां येणार 
नाही. गरव स्थितीत जसे अनेक प्रतिभावान मंथकर्तै उत्पन्न ञ्ल आहेत 
तसं राजघराण्यांतहि उत्पन्न ्ालेले आहेत. मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासांत 
कित्येक प्रसिद्ध राजे विद्वान व यंथकेतें ञ्लाले आहेत उदाहरणार्थं कल्याणचे 
चाटुक्य घराण्यात विक्रमादित्य व त्याचा पुत्र सोमेश्वर हे विद्वान असुन 
सोमेश्वराचा मानसोल्हास ग्रंथ प्रसिद्ध आहि. त्याचप्रमाणें उाण्याचे हिराहार 
राजांचेपेकी अपरादित्य यान लिषहिटेला अपराक नांवाचा हिदुधर्मावीट मरंथ 
क इमीरांतहि ही चालतो .तेब्हां मध्ययुगीन कालात राजवशांतहि कित्येक विद्रान 
राजे ब्याल्याची साक्ष इतिहास देतो. अर्थात रृक्ष्मीचे व सरस्वतीर्य वैर आहे 
ही कल्पना निमूल होय हिदुस्थानच्या पडत्या काग्ठात लक्ष्मीचा आणि 
सरस्वतीचा विरोध दिप्षला तरी हद्ीच्या प्रगतिपर कालत हा विरोध ना्हीसा 
होञ्न ज कित्येक विदान राजे आपल्यास दिसत आहेत त्यांत श्रीमंत 
सयाजीराव महारज ईश्वरदत्त बद्धिमततेनँ व वियाव्यासंगाच्या चिकारटीरनँ 
अग्रणी आहेत ह्यांत संदाय नार. 
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असा दृष्टीने विचार करतां श्रीसयाजीमहाराजांच्या नैसर्गिक बुद्ध 
मत्ते आणे विद्ाग्यासगाच्या इच्छेस राज्यलृक्ष्मीची जोड मिटाली हँ 
सुदेव होय. ह्या रक्ष्मीच्या साहाय्यानें त्यांच्यां तील अलोकिक सद्भणास उत्तम 
वाव मिढाला. तसा न भिचता तर हे सद्भण अन्ञातवारसांत राहून कदाचित् 
कोमेज्ून गेले असते. महाराष्ट्राच्या व बडोदें राज्याच्या सद्धाग्यानें श्रीमंत 
सयाजीरावमहाराज हे राज्यारूढ होऊन त्यांनीं टक्ष्मीच्या साहाय्यानें आपी 
विद्रत्ता वाढविली व वियान्यासंग चालू ठेवला, इतके च नव्हे तर महाराष्ट्राच्या व 
गुजराथच्या लोकांत ज्ञानाचा प्रसार हो्णेसादी अपल्या राज्यलक्मीचा 
मनःपूर्वक हसेन चांगला उपयोग केला. यावद् महारा व बडोदेँ राज्य 
श्रास्याजीराव महाराजांची प्रार्ने व कृतज्ञतेनें नेहमी आठवण ठेर्बाल. 

महाराजांची वियाभिरस्चि व ज्ञानप्रसारलाट्सा तृप्त होण्यास त्यांनी 
या दोन्दी बाबतीत आजपर्यत काय काय केटै याच वर्णन या ठेखांत 
करावयाचे आहे. हँ काम थोडक्यांत त्यांनीं नुकत्याच ज्ञलेल्या साहित्य 
संमेलनाच्या अध्यक्ष पदावरून जं मननीय विद्वत्तापूर्णं भाषण केले त्यात 
सांगितटै असून त्यांतील उतारे येथे प्रथम देण्यासारखे आहेत. 

«८ बाल्यावस्थेपासून आम्ही शक्य तितक्या प्रकारांनी प॒स्तकांना व 
त्याच्या कत्याना उत्तेजन देऊन मराठी व॒ गुजराती वाडमयांची जी अल्प 
सेवा केठी आहे तिच्या योगाने हा मान आम्हांस मिक्त आहे (२) ज्या 
वाक्यात सत्य, सोदर्य आणि हित याच अधिष्ठान ओहि, त्यांचाच सग्रह 
समाज आपल्या स्प्रतीत करात असता. ( २) भावनात्मक, सोदय॑प्रधान 

अरा कङितिवाडमयास आपण साहित्य हा शब्द् ठावर्तो, परंतु वाद्मयाच्या 
अरटित व॒ ठल्ति या दोन्ही राखांचं आम्हांस सारखंच अगत्य वार्त. 
(४) मराठी, गुजराती व॒ हिदी वाइमयांच्या सवं प्रकारच्या वादी- 
कडे गेली पन्नास वर्षे आम्ही हितेषी निरीक्षक या नात्यानें पहातच 
नव्हे तर शक्य ती मदतहि करित आलो आहो. (५ ) आम्हीं 
आपल्यापुट वाड् मयाचे अभ्यासक व॒हितचितक म्हण॒न आलो आह. 
(६) सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, व दिके शिक्षण विसरून जाऊं नये 
म्हणून ग्रामपुस्तकायांची स्थापना हे प्रथम यत्न क्ले. ( ७ ) राष्टकथा- 

मारा, ज्ञानमङ्रुषा, महाराषट्ंथमाला वगेरे पुस्तकमाला काढण्यांत सुमारे 
अडीच रक्ष रुपये खच ्चाठा, व १९१२ सारी दोन ठाखांचा निधि वेगढा 
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ठेतून त्याच्या व्याजत म्रंथप्रकाशनाची ग्यवस्था आरी. (८ ) प्राचीन 
जनसमाजा्च खरं चित्र प्राकृत म्रंथाच्या अम्यासानेच अधिक स्पष्ट कटठ्न 
येण्यासारसं असल्याने ज्जन्या उपयुक्त प्राकृत पुस्तकांची कांही भाषांतर 
आम्ही करविटी आहेत. ( ९ ) वाडमय समाजाचे चित्र असतं. ( १० ) 
कायमचं देदाकल्याण प्र्जतीर बहुसंख्याक वर्गाच्या प्रगतीवर अवलबुून 
अहि. चगल वाद्मय समाजाची प्रवरात्ति बदल रक्ते. ( ११) इटरी 
देशाच्य। स्वातञ्याची प्रभात माश्षिनीच्या चोघड्यानें गाजढी, व महाराष्ट 
तल्या वेड्यावांकञ्या रूदीच्या विनाक्ञकालाची सचना कैडावसुतानें आपल्या 
तुतारीन दिर्टी (१२) वाडमयटेखकांनी ठोकाराधनेकडे रक्ष न देतां 
राष्रात जोम, उत्साह उत्पन्न करून आत्मोननर्तीची प्रेरणा करणारेच लेख होतां 
होईर तितके लिहिवे ( १३ ) भाषा व र्षी एक असें रा्रीय 
एेक्यास पोषक आहे, असे आमचं मत असल्याने आमच्या 
रा्ज्यातील प्राथमिक शा्ढातून हिंदीचा अभ्यास गेल्या वीस वर्षापासून 
म्ह आवश्यक कला आहे. ( १४) महाराघ्र वियापीठ ह केवदछ 
परीक्षा पेणारी कचेरीन होता, सद्धिचार व सदरभावनांच्या संस्कारासह 
कायक्षम व दश्ञाभिमानी तरुण तयार करणारी जिवत संस्था असावी 

वरील वक्तृत्वपृणं आणि अत्यत सोल विचारग्रथित केटेले उतारे श्री. 
सयाजीराव महाराज याची सुवियता आणि प्रजेस स॒विय करण्याची कट्टकढ 
उत्तम रीतीने व्यक्त करतात, ही गोष्ट॒वाचकांच्या ध्यानात आल्याश्िवाय 
रहाणार नाही. 

श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड हे १८७५ साठी दत्तक घेतले गेले, त्यावेटे- 
प(सृन त्यांच्या शिक्षणास सुरवात चारी. ज्याप्रमाणें सयाजी महारज हे सुदेवानें 
उत्तम बुद्धवीवान आहित, त्याचप्रमाणें सुदेवानेँ त्यांस उत्तम शिक्षक ठाभले, 
चरोबरच्या समवयस्क मंडव्टीसह त्यांचा छ्कास सुरु चारा त्यावेकेस इछियर 
साहेनासारखे अध्यापक सामान्य्िक्षण व इंग्रजी शिक्षण देऊ रागे, मध्यम 
शिक्षणाचे विषय अहा छ्कासांत त्यांना शिकविे गेठे. यानंतर कांहीं वर्षानीं 
सर ठी, म।धवराव दिवाण यानीं त्यास राज्यव्यवस्थेच्या व राज्य चाढविण्याच्या 
अनेक बाबीत रहान लहान व्याख्यानं दिली. हीं व्याख्यान ठेखी असून 
त्याचा संग्रहहि केरा गेटा आहे, याप्रमाणे निरनिराल्या विषयांची माहिती 
द्याल्यानंतर सयाजी महाराजास १८८१ सार्ढी राज्याधिकार पिरङा, तरी- 
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पण महाराजांचे स्वतःच शिक्षण त्यांच्या वियाप्ियतेमुरें चाच रा, ते अयाप 
पर्यत चालू आहे. पूवीं सांगितल्याप्रमाणं अनेक कलिजांतून बाहेर पउलेल्या 
सुरिक्षितांचा विद्याव्यासंग मुढीच रहात नादी. संसारातील कार्म किंवा 
सरकारी नोकरीची, किवा धंयाची कामे करून राहिटेठा वेक असे ठोक 
गप्पागोष्टी कवा बिञ्लीक, निज वगेरे पत््यांच्या सेवत घारवितात, हें 
प्रसिद्धच आहे, त्याचप्रमाणें कित्येकांचा वे रेषआरामांत, नाटक-तमाक्ात 
जातो. या टृ्ठनं विचार करतां राज्याची अनेक कामे, निरनिराठे प्रसंग, 
एषआरामाची निरनिराी साधनें इत्यादि अडथटे नेहमीं सज्न॒ असतां 
श्रीमंत सयाजी महाराजांनी आपटा फरसतीचा वे वियाग्यासंगांत घाठविला. 
किंबहुना रात्रीचाहि वेद ते वाचनांत अयाप घाल्वितात. सवं प्रकारचें 
व्यवहार व उद्योग करूनहि श्रीमंत सयाजी महाराज विद्वान कसं याट याचे 
उत्तर छोकमान्य टिखकाच्या उदाहरणाप्रमाणें “ राच भक्ते ” या न्यायाने रात्री 
वाचनाने ते विद्वान ् चाले, असंच यावं लागते. अलीकडे अठीकड त्यांस वाचण्याची 
राक्ति राहिली नसल्याने त्यांनी रीडसं म्हणजे पाठक ठेवले आहेत, परत ज्या 
ठिकाणी विषय गहन जसेक त्या धिकाणी रैडर्सकद्कन ठेकवून न चेतां ते स्वतः 
तेवढा भाग वाचतात. यामे एका कानाँतून दुसम्या कानावर गेठे अक्षी 
स्थिति होत नाही. जं वाचल जातं किवा जे ठेकटं जातें तें त्याच्या पोटंत 
उतरतें व पचनी पदन त्यांचा त्यावर विचार चादुं होतो. 

श्रीमंत सयाजीमहाराजांची विचारशक्ति व॒ ग्हणदाक्ति दोन्ही दांडगी 
असल्याने त्यांस कोणत्याहि विषयाचा अभ्यास करण्यास अडचण पडत 
नाही. त्याचप्रमाणें जं वाचं जातें तें नीट समजून पेण्याचा ते नेहमी प्रयत्न 
करितात. एखादा अपरिचित कठीण शब्द् मध्ये आल्यास ते त्यावरून तसेंच 
पुट जात नाहीत, तर तो शाब्द काशांत कादून त्याचा अर्थं समजून घेतात, 
किवहुना मराठीत सुटसुटीत योग्य प्रतिशब्द् देण्याची खटपटहि करितात, 
यामुटेच त्यांस पर्दे सागितल्याप्रमा्ण निरनिराक्या विषयांतील योग्य पारि- 
भाषिक मराठी शब्द् ठरविण्याची आवश्यकता वादून त्यांनी प्रयत्न 
केठा आहे. 

श्रीमंत सयाजीराव महाराजांचा आवडीचा विषय इतिहास आहे. त्यांनीं 
प्रथम गिवनचा इतिहास वाचन काढला, इतके च नब्ँ तर ह्या इतिहासोत्तमाच्या 
संक्षपरूपाने नोटस कादून फोम सीञ्चर दू सुकेतान या नांवाच एक् पुस्तकहि 
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तयार केँ. हँ नांव किती व्यापक व योग्य आहे ह्याची कल्पना गिबनचा 
इतिहासाचा विषय अवकरपासून असेरपर्यत आपल्या डोक्यासमोर आणला 
म्हणजे होईट, हा इतिहास “2661106 ४१ एष्] 01 ४6 पजक | 01141. 
श्चा नांवाचा असून त्यात रोमन साग्राज्याच्या उत्कष॑निदूपासून म्हणजे 
मार्कस् ओरिछियस ह्या बादशहा ८ सीद्चर ) पासून तो थेट करनस्न्टीनोपल 
येथे स्थापन इ्चरेल्या पूर्वं रोमन साग्राज्याचा अत, कोन्स्टेन्टीनोपर राहर 
घेऊन तेथे तुर्की स॒लतानानीं आपली गादी १४५४ त स्थापन केटी तेथपर्य- 
तचा युरोप व एरिया यांतील मुख्य मुख्य राष्ट्ाचा इतिहास आहे. “ रोम 
सौह्िर ट् सुल्तान ” या इंग्रजी पुस्तकाचँ भाषांतर रा. भागवतांनीं केटेे 
आहे श्रीमंत सयाजीराव महाराज हे एक ग्र॑थलेखक असून मराटी साहित्य 
संमेरनाच अध्यक्ष होण्यासते कसं योग्य होते हं वरी माहीतीवरून 
वाचरकाच्या लक्षांत येइल. वरील संमेटनाच्या प्रसंगी केटेल्या आपल्या अध्य- 
क्षयि भाष्णांत श्रीमंत महारा्जानी पाश्चात्य भार्धैतील उत्तम इतिहास- 
कारांची नवि सांगितली. त्यांत गिबनचें नांव प्रथम रत्यानी दिं अहि. 
निरनिरात्या इतिहासावरून राषटाचा उदय, उत्कर्ष, आणि उच्छेद् कसा 
होतो द्याविषयी त्याचे विचार खोल व परिणत चले असून ते त्यांच्या 
भिन्न भिन्न भाषणांत्ून प्रदतं होतात. महाराजांचा दुसरा आवडता 
कषय म्हणजे किर्टोसर्फी आणि एथिक्स, अर्थात् तत्वज्ञान व नीतिाख हा 
आहे. पाश्चात्य देशात ह्या विषयावरचे छेखक नामां कित असून त्यांचे ग्रंथ 
मननीय आणि राीटवर्धन करणारे आहेत. ह्या ग्॑थाचाहि अभ्यास त्यांनीं 
चांगला केलेला आहे व अनेक पुस्तकांवर त्यांनी नोटस अर्थात् आपल्या 
रिप्पणी टांचन ठेवल्या आहेत. मराठी व संस्कत भाषेत तत्वज्ञान व नीतिशाच 
ह्याजवर निराठे अ्रथ नाहीत. धर्माचाच हा एक भाग आहे असा प्राचीन- 
काठापासून समज असत्यानें धम॑किरहित या गेष्ठीचा विचार आपल्या इकडे 
केटेला नाही. त्यासुरे इकडील प्राचीन वियत निष्णात असलेल्या ोकाची 
छाप श्री. सयाजीमहाराजांवर पडत नाही. “ बाबा वाक्यं प्रमाणं " अरीच 
समजत असलेले व अदाच रीतीने प्रत्येक विषय।च समर्थन करणारे इकडे 
संस्कृत विदान असतात. त्या रीतीचै पुढीर विद्वान होऊ नयेत असाच इषारा 
त्यांनीं आपल्या वर्यरु अध्यक्षीय भाषणांत दिला आहे. बुद्धिवान मनुष्यास ही 
पद्धति नेहर्मीच नापसंत असते त्याप्रमार्णेच ती महाराजांस नापरसंत- 
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आहे ह योग्यच आहे. तच्वज्ञानांत काय करिव नीतिराखांत काय मनु- 
घ्याच्या बुद्धीस पटेल असच समर्थन करून सिद्धांत मांडले पाहिजेत, हँ 
सांगावयास नकोच. 

या रीतीने विचार करताना धर्माचाहि विचार मनुष्याच्या नजरेपु्ेँ येतो. 
तेष्हां निरनिराज्या धमोचाहि अभ्यास श्रीमंत सयाजीराव महाराज यांनी केला 
आहे हं सांगावयास नको. 

(0णु्ा््र९ अपरत ण (लाद्वा०§ (निरनिराज्या घर्मोचा तुखनात्मक 

अभ्यास ) या विषयांची लोकाना माहिती देण्यास सयाजीराव महारा- 
जानी प्रो. विजरी या तज्ज्ञ गृहस्थाची मदत पेतटी व त्यासंबधाचे एक 
पुस्तकहि बनषिकले, 

याप्रमाणे इतिहास, तत्वज्ञान, नीतिश्च व धमं या केवठ विचारांवर 
अधिष्ठित असरेल्या विषयां ची माहिती रश्रमिंत सयाजीराव महाराजानी करून 
घेतली व त्यामधील त्यांचा दर्जा फ़ार मोटा आहे है नमृदं केल्यावर त्यांनी 
भोक्तिकराच्राकडेहि आपटे लक्ष पुरविट आहे असे सांगितल्यास आश्चर्य 
वारे. बहुधा जो विद्रान मनुष्य बुद्धिश्ारखात म्हणजे बद्धिगम्य राच््रांत 
अभ्यास करून रममाण होतो तो प्रत्यक्ष प्रमाणांवर ( श्लथ 0३ ) 
बसलेल्या भोतिक राच्राकडे वकत नाहा. घ्यांत त्याची बद्धी चारत नाह. 
ते विषय त्यांस आवडत नाहीत, 1116 180 ° 1९६६8 18 € 9 1081 

9 8्ला९९. “८ अक्षरांचा विद्वान वस्तूचा विद्वान होत नाही ? असें म्ह 
असतां चालेट. पण॒ सयाजीमहाराजांची विलक्षण बुद्धिमत्ता इतकी 
व्यापक अहे की, ती भोतिकशास्राकडेहि वली अहे. त्यांस भौतिक 
राघ्ाची माहिती करून वषेण्याची नेहमी इच्छा असते. दीक्षित 
भारतीय ज्योतिषशाच्र हं त्यांनी पर्वीच पाहि असून त्या पुस्तकांस 
त्यांनीं चांगलीच मदत कटी आदे. निरनिराव्या भोतिक शाघ्रांच विषय 
त्यांनी आपल्या नजरेखालीं घातरे आहेत. अगदी अरकडे वनस्पति रास्राची 
माहिती करून षेण्यासाठी त्यांनी मि. रिस्डारु या तज्ज्ञाची मदत घेतली. 
प्रो° गजर यांस योग्य आश्रय देऊन त्यांच्या भौतिक शाच्रज्ञानाचा उपयोग 
प्रजस व्हावा ह्यासाठी मोदी संस्था कादून टेक्रीकल एज्युकेशन (कलारिक्षण) 
देण्याचा मोटा उपक्रम महाराजानीं केका आहे. ह कटठाभुवन बडोदा राहराच 
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एक महर्नीय भूषण असून त्याचा फायदा बडोर्दै राज्यासच नब्है तर एकद्र 
हिदुस्थानांतीर लोकांस कसा होत आहि ह्याच विस्तरत वणन अन्य लेखात याव- 
याच आहे. ह्याप्रमाणें श्रीमत सयाजीराव महारार्जाना भातिक शार व त्यांचा 
केछांकडे उपयोग ह्याविषयी चांगली अभिरुचि असून त्यांनीं कलठाशिक्षणास 
फारच मोठ उत्तेजन दिं आहे ह्यामुटे त्यास कलकत्ता यथं भरलेल्या 
८ [07 प$्र18] @गर्णलः€08 ”' च्या अध्यक्षपदाचा जो मान मिटाला तो 

यथायोग्य होता. राच।चा अभ्यास व कलाचा अभ्यास बाढावा म्हणान त्यांनी 
^“ ज्ञानमज्ञृषा 2 या नांवाची एक निरादी ग्र॑थमाढा काटिटी होती. 

अशा ग्र॑थास एक मोदी जडचण म्हणजे सुटसुटीत आणि योग्य असे 
पारिभाषिक राब्द् स्वे्र एकच उपयोगात येर्णे ही होय दही अडचण दूर 
करण्यासाठी असे पारिभाषिक इाब्द् तयार करण्याचीहि व्यवस्था श्रीमत 
सयाजी महाराजांनी केटी व एक शब्दकोश तयार करविला. योग्य शब्द् 
प्रत्येक शाघ्रांत व निरनिराठ्या भारतीय भाषात तयार होण्याची आवर्यकता 
श्रीमत सयाजीमहाराजास इतकी वाटते की, त्यांनी व्यवहारांत व॒ कायदयांत 
उपयोगात येणारे पासििाषिकि शब्द् सस्रत, मराठी, गुजराथी, हिदी व ऊद 
या भार्षात बनविण्यासाठी निरनिराव्या भाषांतर तज्ज्ञाची एक कमिटी नेमटी 
व मोठा खच करून ह्या कमिर्टीनें तयार केला एक ग्यवहारकोड नुकताच 
प्रसिद्ध केला आहे. हं अतिङ्य परिश्रमाचं व॒ खचौच काम अयाप पूर्ण 
व्हावयाचे आहे. 

श्रीमंत सयाजी महाराजांच्या अभ्यास विषया मर्ये 7011140] अर्थात राज- 
कीय विषयाहि येतात राषट्ाच्या सवधाचे विचार त्यांनी सोर केरे असून 
राषटूवटना, कायदे बनविर्णे, न्यायदानपद्धति, प्रजेचे व राजाचे अधिकार व 
कतव्य इत्यादि विषयासंबंधाची पुस्तके त्यांनी वाची अहित निरनिराव्या 
देश्चांतल्या (00811४० ( राज्यघटना ) संधी त्यांची माहिती चांगली 
असून त्यासंबेधाने विचारहि प्रगल्भ व उदारपणाने ते करतात. प्रथम 
"` ठिपात {९016 (ग6ि"८८6 = च्या प्रसंगी हिदुस्थानां तीठ देशी संस्था- 
नातर्फौ ते प्रतिनिधी म्हण॒न हजर होते व एकंदर संस्थानिकांत राजकीय 
ज्ञानासंबेधी त्यास अग्रभागी होण्याचा मान मिरला होता. ह्याप्रसंगीं त्यांनी 
आओआपल्या ज्ञानाचा पृष्कृढटठ फायदा 0०४५१ (9716 (गपशिष्ल6 ज्ञ 
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दिला. हिदुस्थानच्या प्रजेस जर अधिक हक मिक्त अस्तीक तर संस्थानांचे 
अधिपति आपले अधिकार संकुचित करण्यासहि तयार आहित अर्स त्यांनी 
उदार उद्वार काढठङे हं वाचकांस स्मरतच असेल. 

श्रीम॑त सयाजीराव महाराज यांस ग्रामिण शिक्षणाची अवश्यकता किती 
वाठते हं त्यांनी एका महत्वाच्या भाषणप्रसगीं एका उदार वाक्यात व्यक्त 
करून दाखविटः-- “प्रेण पाप्४6 कणृप्रप्रठा ना ठप [न्रलण का] 06 

7686116त प्रप्र] 8९00018 ६९९ एवल [710९1१९ 70 शर्ट र1]]26, 
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( आपल्या समोर असलेल्या राष्ोद्धाराच्या प्रश्राचा अंतिम निर्गम तोपर्यत 
होणार नाही, जपर्यत प्रत्येक सखेल्यांत शाघठा स्थापिटी गेटी नाहीं 
आणे लोकांच्या घरच्या उवरम्यापावेतों शिक्षण नेटं जाणार नाहीं ) 
निरनिरान्या राष््राच्या इतिहासाचं खो अध्ययन महाराजानी केटें आहि, 
आणि हट्टीच्या पाश्चात्य देशांच्या परिस्थितीचें सूक्ष्म निरीक्षणहि त्यांनी कट 
आहे. त्यावरून काटरेढा वरीर सिद्धांत किती खरा आहे हं विस्तारा 
सांगण्याची आवश्यकता नाही जोपर्यत प्रत्येक खेड्यांतील प्रत्येक षरंदाज 
मनुष्य, तरुण व बद्ध, शिक्षण पावला नाही, त्याङा हितां वाचतां येऊन 
जगांत काय चाट अहि, हं तो वाच शकणार नाही तोपर्यत राष्ट्राच्या 
उद्धारास व प्रग्तीस त्याची मदत मिणं शक्य नाही. प्राचीन 
काठठांत भारतीय आयास सवाच्या रिक्षणाची आवश्यकता किती भासत 
होती हैं त्यांनी दिजांच्या उपनयनसंस्कारात व्यक्त क्ट. प्रत्येक आयानं 
गुरूजवक जाऊन शिक्षण वेतङच पाहिजि असा त्यांनी धार्मिक नियमच 
केला. असो. हष्टीच्या काखंत अमेरिकितीठ संयुक्त राष्ट स्वै जगतात अधिक 
संपन्न व सुव्यवस्थित आहे, याचे कारण हेंच आहे कीं, खेडेगांवां तील प्रत्येक 
डोतकरीं सुशिक्षित आणि वाचणारा आहे. याचा विचार करून श्रीम॑त 
सयाजीमहारार्जानी मामिण शिक्षणाचा प्रयत्न केला, व आपल्या राज्य- 
व्यवस्थे्च प्रगति हं चिरस्थायी लक्षण केर. त्यांनीं एका अन्यप्रसगी आपकं 
अस मत नमूद कें आहे कीं, ^] भाण पा प्राप्राछभलष # भण 

0०प्रणप्ःफ़ 18 ६0 [0701688 8110 ४06 वफाणा8प्र प्रज 18 ५0 168९ & 
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( मला वाटते की, जर कोणत्याहि राष्टाची प्रगति होणँ असेल आणि तेथील 
राज्यग्यवस्था जे कांहीं प्रगतीसादी प्रयत्न करतें त्याचा ठसा कायमचा 
रहावयाचा असे तर देरांतीर लक्षावधी सामान्य जनतेच्या बुद्धिमन्तं 
भान अधिक वाढविलं पाहिजे.) 

अमेरिकेतीट फिरत्या वाचनाट्ांच्या पद्धतीवरून बडेोदं राज्यात त्यांनीं 
ग्रामीण फिरती वाचनालयं चाट करट". त्यांतहि शेतकर्स्यांस उपयोगी पडतील 
व धंयाच्या ृष्टीनं त्यांची प्रगति होई अशी पुस्तके इतर सामान्य विषर्या- 
वरील पुस्तकांबरोबर ठेविली जातात. पण दुरदवानेँ मराठी किवा गुजराथी 
भाषेत सुबोध व सोप्या शैतीनं हिहिरेटी षेदेशिक्षणाची पुस्तक फार थोडीं 
आहित. याची जाणीव महराजांना तीव असल्याने त्यांनी के ल्हापुर येथील 
आपल्या अध्यक्षीय भाषणांत टठेखकांस याबहट महत्वाच्या सूचना केल्या 
आहेत. सव॑च गंथ गंभीर जड भाषत न छेहितां सेडगांवां तीर टोकांकरिता, 
सरक सोप्या भाषेत ग्रंथ रिहिण्याकडे भावी ठेखकानी रुक्ष दिर्टे पाहिजे. 
सवच विषयावर अशी पुस्तके पाहिजेत, पण विक्ेषतः शेतकी, व्यापार 
इत्यादि विषयावर तर जरूरच पाहिजेत. याकरिता साहित्य संमेटनांनी विरेष 
रक्ष पुरविटं पाहिजि. महाराजांच्या ह्या प्रयत्नानं व सुचनेने म्रामीण फिरत्या 
वाचनाकयात अरी धंदेशिक्षण द्णारी पुस्तकं जास्त ठेवतां येतीर आणि 
प्रजेस सुशिक्षित करण्याचा महाराजां चा प्रयत ज्यास्त सफल होई अक्षी 
आशा करण्यास हरकत नाही. 

येथपयत सांगितलेल्या हकिकतीवरून श्रीमंत सयाजीरावमहाराज यांची 
विथाभिरुचि किती उज्ज्वल, प्रखर व सर्वगामी आहे हं कटण्याजोगे आहे. 
जगांतील वस्तुमात्रारच ज्ञान आपणाला शक्यतर असावे अशी महाराजांची 
वत्ति दिसते. त्यांनीं स्थापन केलेल्या दाढा, केडिज, कलाभुवन, सेर ठाय- 
जरी सारख्या संस्था, त्यांनी उत्तेजन देऊन प्रसिद्ध करविरेरे अनक ॒व्षियां- 
वरीर अथ, आणि डिककिाणच्या विद्वान व कार्यकर्त्या पुरुषांच्या सन्मानार्थं 
श्रीसयाजी पदक, राजरत्न पदक वगेरे सारखीं त्यांनीं ठेवलेली पदक, हीं सर्व 
श्रीमंत महाराजसहिवां च्या वियाभिरुचीर्चीं जीवत स्मारक होत. 

याप्रमाणे श्रीमंत सयाजीराव महाराज गायकवाड यांची ज्ञानलालसा 
अत्यत ताव असून त्यांनीं द्या व्यांतहि सरस्वती ची सेवा चारविटी आहे. 
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ज्या सरस्वतीची उपासना बह्मा, विष्णु, अणि शंकरहि करतात-कारण 
जगताच्या ( द्रव्याच्या ) उत्पादनास, संरक्षणास आणि दष्टलोकाच्या संहारास 
ज्ञानाचीच मदत लागते-त्या सरस्वतीची उपासना करणे प्रत्येक 
हितेच्छु मनुष्याचै विशेषतः राज्यावर अधिष्ठित ्ञारेल्याचै कर्तव्य 
आहि. कारण त्यांस प्रजेस द्रव्योत्पादनानै सम्रद्ध॒ करावयाचे अस्ते, 
तिच रक्षण करावयाचे असतं, आणि दुष्टाचे दण्डन करावयाचे असते. आपल्या 
राज्याच्या जोपासनेच्या कतेन्यास या सरस्वतीच्या सेवेनेँ महाराज किती योग्य 
बाले आहेत यचँ ज्यास्त वर्णन करण्याची आवङयकता नाह सतत वाचन 
ठेवून व त्याचं मनन करून विचाराची चाटना ते नेहमीं करीत असतात, 
त्याचबरोबर प्रजंत ज्ञानाची वाढ कशी होई याचीहि ते काज करीत 
असतात व त्याचें फठ म्हणजे अज बडेर्दैराज्यांत सर्व प्रकारच्या रिक्षणाची- 
बोद्धिक, हाखीय, कलात्मकं वगैरे शिक्षणाची जी अद्वितीय प्रगति स्लाढी 
आहे ती होय याबावतीत बडे इतर संस्थानाच्या, किंबहुना सर्वं निरि 
पराताच्याहि पुर आहे. सामान्य पांटरपेङ्ञाच्या रिक्षणाची च काटजी महाराज 
वाहात नसून अशिक्षत खेडवव प्रजेच्या शिक्षणाची काठजी चेत 
अदित आणि प्राथमिक सक्तीचे शिक्षण व फिरती वाचनारयै यांच्या दरं 
त्यांच्यांत ज्ञानाचा प्रसार करीत आहेत सरस्वतीस जाञ्यापहा म्हटले अह. 
कारण ज्ञानप्रसारानंच वेडगव्छ समजुती व॒ अज्ञानमूटक कल्पना व चाढी 
नष्ट होतात, ह ध्यानात आणून महाराजार्नी ( शिक्षण ) खेड्यांतील लोकांच्या 
^ उबरम्यापथत `" पाँ चविटे आहे. साहजिक बडोदे राज्यातीर सर्वच प्रजा 
महाराजांस दुवा देत आहे. यावरोबरच सर्व भारतवषातीर विद्वानांना व 
अविद्वानांना ते विसरले नाहीत. बडोदँ राज्यात पर्वीपासून विदानांस दक्षिणा 
देण्याचा प्रवात आहेच. त्याची बाद करून अखिल भरतखंड तीर विद्वानाचा 
महाराज आङ्ीवांद् घेत आहेत. श्रीमत सयाजीराव महाराज गायकवाड अरा 
प्रजच्या व विद्वानांच्या आ्ञीवीदनं चिराय होवो असँ मी या गोरेवग्र॑थाच्या 
सुप्रसंगानं आनंदाने आश्ीवेचन देतो. 
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यडोदं राज्यां तीट प्राथमिक रिक्चषण 
( लेखक -्रीयुत भालचद्र चितामण टेरे, एम् ए.+ पी एच्. डी ) 

बडोदे संस्थानांत नवीन पद्धतीने शिक्षण आणि त्याबहरची योजना 
१८७१ साली अस्तिर्त्वांत आली असँ म्हणण्यास्ष हरकत नाही. कारण 
यावर्षीं सरकारी सर्च छोकांस शिक्षण देण्याच तत्व अमरांत आले. 
यापूर्वी जन्या पद्धतीच्या पाटश्ाव्टींतून शिक्षण देण्यांत येत जसे परत १८७१ 
साठी एक सरकारी हायस्कूक व॒ चार प्राथमिक राटा उघडण्यात आल्या. 
या शाव्ातून शिक्षण घेणान्या मांची संख्या ६६६ असन एकंद्र खच 
१३,००० रुपये गायक वाडी ( अथवा ८४,१६० कठ्दार ) इतका हात असे, 
१८७५ साली हारखातं स्वतंत्र करण्यांत आले व पुदीट वर्षी एक राठ- 
तपासनीस अथवा इन्स्पेक्टरची जागाहि नवीन काटण्यात आली. १८८० 
सारी शाठांची संख्या १८० असून वियाभ्याची संख्या १,७,४६१५ होती. 
१८८१ सारी हद्ीचे श्रीमंत सयाजीराव महाराज गायकवाड यानी संपूर्ण 
अधिकारासह राज्यकारभाराची सूत्र आपल्या हातांत पेतरी. यावेटेस त्यां 
वय फक्त १८ वष।चें होते परतु यापेेपासूनच आपल्या प्रजेस सावेतरिकं शिक्षण 
देण्याचं उच ध्येय त्यांनी निश्ित्त केठे होते व या ध्येयानुसार शिक्षणाची 
प्रगाति पुदील वघात सपाय्यानं होत गेरी सन १८८९-९० मध्ये शारांची संख्या 
४४४ असन त्यपेको ३५ शाढा खास म॒लीकरितां होत्या. या सात 
४०.६१९ मुल्गे व ३,१४५ मुली शिक्षण चेत होती ब शाव्ाखात्याचा 
एकंद्र खच ४,३१.६१३ रुपये होता. 

१८९१ साली महाराजांच्या हकृमावरून माम्य शाठा उषडण्यांत आल्या. 
या रावा म्रामन्यवस्थंतीठ एक मुख्य अग समजल्या जात असत व मेहै- 
ताजी जथवा या श्ाेतीर शिक्षक हा खेदेर्गारांतीट सरकारी नोकरांपेकी 
एक कायमच। घटक मानला जात असे सखेडेगांवांतीर ठोकात शिक्षणाची 
आवड उत्पन्न करणें व अत्य॑त गरीब अशा लोकमध्ये देखील शिक्षणाचा 
प्रसार करणं ही शिक्चषकाची कर्तव्य समजदीं जात असत. शार्टेत शिकणाम्या 
मलांच्या संख्येच्या प्रमार्णात शिक्चकास दरमहा स. ३ पासून रु. ५ पर्यत 
पगार मुलकौखात्याकडन मिक्त असे. त्याचप्रमाण मुलांच्या पार्काकद्ून 
फी किवा अन्य रीतीने मोबदला स्वीकारण्याचीं त्याला मुभा असे. याशिवाय 
परीक्षंत पास होणाम्या संख्येनुसार शशिक्षणखात्याकद्न मदत दिली जात असे. 
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जन्या पद्ध्तीच्या खाजगी शाढा पुष्क खेडेगांवांतृन असून चाद होत्या. 
रिक्षणपद्धति व अभ्यासक्रम सवं शातन सारखीं अस्णे इष्ट होत व 
-म्हणन खाजगी राटा रिक्षणखात्याच्या देखरेखीखाटीं येग अवश्य हेते. 
याकरितां खाजभी ज्ञाटांतीर शिक्षकास नवीन ग्राम्य जाढ्ठातील शिक्षकांच्या 
जागा देण्यात आल्या. अशा तदेनं बहूुतेक जन्या खाजगी शा्टा्च नवीन 
ग्राम्य शार्ढेत रूर्पांतर क्ट. एक वर्षात शामा ची संख्या २२८ पर्यत वाटली 
व त्यांवरील देखरेख नीट रहा या हेतृनं या शाखा १८९२ साली देक्षी 
राखाखात्याच्या ताव्यांत देण्यांत आल्या या धोरणानुसार शा्टा व शिक्षक 
यांची संख्या वाढत गेटी. ज्याठिकाणी निदान १६ मुलं जमर्णे शक्य असेल 
त्या ठिकाणी शाढा काटण्याची महाराजांनी इच्छा दरविटी. व १८९२ च्या 
असेरीस शा्टाची संख्या ५७२, व १८९३ साटी ६४१ वर जाऊन मुलांची 
संख्या वीस हजार पयत वाटली. 
यच सुमारास रिक्षकाच्या पगारात थोडीश्ञी सुधारणा करण्यात आडी. 

पचवीस वियार्था हाताखारई। असरेत्या शिश्चकास सु. ६ दरमहा पगार देण्यात 
येऊं ठकागला व यपेक्षां जास्त मरलाची सख्या असल्यास रु. ७ रे जात 
असत, शाटेच्या सर्वसाधारण स्थितीप्रमाणें रास रु १२ते२० पर्यत 
वार्षिक मदत दिरी जात अस. मलाच्याकटून फी चेण्यास रिक्षकास मोक- 
ठीक असे पन्नासच्या वर मुलांच सख्या गेल्यास एक उपरिक्षक दिला 
जात असे. 

ता. १६ माच १८९३ रोजी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीच करण्या- 
वहर्चा कायद्रा महाराजांच्या हुकुमाने अमलांत आला. हा कायदा प्रथम 
अमरेली प्रांतात फक्त अमरी शहर व॒ अमरेी ताटुक्यांतीर ९ गां वांसच 
सागू करण्यांत आला व त्याकरितां रु. ३१,७९० रुपये जास्त मंजूर करण्यात 
अले. कायद्याचा अंमल कसा होते। हं पाहून नंतर अमरेली ताटुक्याच्या 
राहिटेल्या गांवां सहि हा कायदा ठागर काला. सवं हिदुस्थानांत शिक्षणाबहलं 
इतका महत्वाचा प्रश्न हाती षेण्यात बडो्द सेस्थानाचा पहिला नंबर होत 
व हा प्रयत्न कितपत यशस्वी होतो हं पाहण्याकरितां सर्वं हिदुस्थानचे डे 
वडोयाकडे ठाग्ठे होते. काययाचा अमल कसा होतो, लोकांची 
सहकारिता किती मिते वगैरे गोष्टीकडे श्रीमेत महाराजसाहेनाचेहि 
रक्ष सारसं ठागले हेते. शिक्षणासंवंधीं एके ठिकाणी महाराजानी 
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खाक विचार प्रदुर्हित केले आहेत. “ कोणत्याहि राज्यपद्धतीचा 
चांगङेपणा अगर यश्चस्वीपणा राज्यकारभारातीर निरनिराठ्या बाराक- 
सारीक गोष्टीवर अवलंबून नसतो, परंतु त्या राज्यपद्धतीमुटे लोकांची 
सवं दृष्टीने प्रगति होण्याला अवसर मिक्तो किंवा नाही व अद्घा प्रगतीस 
अवसर मिंटाल्यानंतर प्रगतीनुसार मिरविरेल्या ज्ञानाचा उपयोग करण्यासाश 
पूणं संधि लोकांस मिन्ठते किंवा नाही या गोष्ठीवर तो यज्स्वीपणा अवलंबन 
असतो. यामु साव॑त्रेक शिक्षणाची व्यवस्था करणं हे कोणत्याहि राज्यपद्धती- 
मध्ये पहिल कतव्य समजले जाणें स्वाभाविक आहि. जन्या काटी ज्यविटेष 
टोकांनी फक्त हेती करणे व कायदे पारणे इतकीच गोष्ट॒ करावयाची असे 
त्यावेडेस रिक्षणाची विशेष जरूर वाटत नसे. परतु आधुनिक काटी 
सामान्य छोकमताला अधिकाधिक जबाबदारी पडत आहि यामुरटे स्वतःची 
कतव्य व जबाबदारी पार पाडण्याकरितां ोकमत त्कनिष्ठ व समतोट होरे 
अव्य आह व याकरिता रिक्षणाशिवाय दसरा उपाय नाही. अज्ञानावर 
आधिष्टित असलेले छोकमत कधीहि स्थिर असें शक्य नाह. भावनेचा अथव। 
विकाराचा थोडासा वास लगल्यावरोबर त हेलकावे खाऊ ठागून एसा 
वेेस समाजाच्या अधःपातास कारण होई रणष्ट्राची सर्वांगीण प्रगति 
होण्यास समाज योग्य शतीने नि्यतरित असला पाहिजे, व ही गोष्ट समाजां- 
तीर प्रत्येक घटकास शिक्षणाचा लाम मिदाल्याशिवाय शाक्य नाही. शिक्ष 
णाची सोय लोकास करून देणे व त्यावर देखरेख उेव्णे ही राज्यव्यवस्था 
ज्याच्या हाती आहे त्याच मुख्य कतव्य होत. कारण त्याशिवाय शिक्षण- 
पद्धतीस एकमूत्रीपणा व सुसंघरितपणा यावयाचा नाहीं 

“ हष्धीच्या यात्रिक युगात व॒ चढाओदीच्या काद्टांत तर शिक्षणाचे 
महत्व अधिकच वाढते जं रट आपल्या सर्वं नागरिकाना 
कोणचाहि मेद् अथवा निर्ध न ठेवतां शिक्षणाचा फायदा मिढविण्याची 
संधि देते तं राष्ट दुसय्या राष्रंना माभ टाकून खात्री पर्दे जाणार. प्रत्येक 
व्यक्ता ज्ञानाच्या उच कोटीटा पोहोचणे शक्य होणार नाही, परंतु सर्व- 

साधारण ज्ञानाची मयादा जितकी अधिक तितके त॑ राष्ट आधेक समर्थं ठरेल. 
यायुटें उच्च किंवा नीच अशा जातीचा अगर वर्णाचा भेद न देवतां सर्वौसिच 

ज्ञान भिदविण्याचीं संधि दिली पाहिजे. ” 
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अमरेटी ताटक्यांत फक्त कांही ठिकाणी प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा प्रथम 
लागू करण्यात आला, परंतु कांही दिवसांनी स्वं तालुक्यास तो छगु केला 
गेला. त्याचप्रमाणे राज्यांतीर दुसव्या प्रांतांतहि काही ठिकाणीं या काय- 
याचा अंमठ् करण्यांत आला व अरा रीतीने हटहद सुरुवात होऊन योग्यः 
अनुभवा १९०७ च्या मे महिन्यामध्यै मोफत वे सक्तीच्या शिक्षणाचा 
कायदा सवं राज्यास रागू करण्यात आला तेब्हांपासून आर्तांपर्यतची प्रगति 
पाहतां मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक रिक्षणाचा प्रयोग यदास्वी ्ाला असे 
म्हणण्यास हरकत नादी. अर्थातच सर्वं हिदुस्थानमध्यं वदो संस्थानांत हा 
उपक्रम प्रथमच श्ाल्यामटं या प्रयोगांत प्रथम किती प्रकारच्या अडचणी 
येतात याचा अनुभवहि चांगला आला, व॒या अनमवाचा फायदा इतर 
संस्थानां सि व प्रांतास फारच उपयोगी होईल. अजुनाहे कित्येक अडचणी 
नाहीरा इाङेल्या नाहीत. परतु नेहमी एक अडचण दूर ्ाल्यावर दुसरी 
यावयाचीच व यातच प्रगतीचं बीज आहे. 

प्राथमिक अथवा खरं पाहिटँं असतां इतर कोणत्याहि प्रकारच्या शिक्ष- 
णाच्या बाबतीत सवीत अत्यंत महत्वाचा प्रश्न म्हणजे शिक्षकाचा. श्ाटा 
कितीहि उघडल्या व मुलांवर सक्ती करून शाठेत जाणाय्या मु्ंयी संख्या 
कितीहि बाढी तरी या शाव्ांमध्यं शिक्षण देणारे शिक्षक उस्साही, 
निरलस, प्रामाणिक व विहेषतः शिक्षणक्षास्रांत तरबेज इआाठेठे नसले तर 
शिक्षणस्वधी बराचसा खचं फूकट गेल्यासारखाच होहल. यमुटे शिक्ष 
णाच्या वादीबरोवरच शिक्षकांस शिक्षण देणाय्या खास सस्था असाव्या लाग- 
तात. बडोयांत १८७२ साली अशा प्रकारचा शिक्षणवर्गे प्रथम उषडण्यांत 
आल, परंतु या वगा रशिक्षणानुभवशाढा जोडण्यांत आली नब्हती, 
१८७६ साली हा वग बद् करण्यांत आला. परत मुरींच्या श्ाटेत स्रीशिक्ष- 
काचा प्रश्न सोडविण्याकरितां १८८२ साली हषी ची खीशिक्षणपद्धाति पाठदाका, 
[प्श (नाल्ट९ (णः फणाल स्थापन करण्यात आठी. त्याचप्रमाणें 

१८८५ सार पुरुषरिक्षणपद्धतिपाटश्चाठा अस्तिर्त्वात आरी. १८९१ सारीं 
या पाठशार्टत ७४ शिक्षक शिक्षण पेत होते. आठ वर्षपर्य॑त बरेचसे शिक्षक 
तयार श्ाल्यानतर ही पाठदाखा बंद करण्यांत अली १९०५ साली हे 
रिक्षणवगं पुन्हा उघडण्यांत आले, ब प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं ्आल्यान॑तर 
या संस्थैत अधिकाधिक श्ेक्षक दाखल करण्याची जरूरी भासं छागी. 
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१९०८ साली दोन वषांचा रिक्षणक्रम वाढवून तीन वर्षाचा करण्यांत 
जला व १९१०-११ सार्ली या संस्थैत ३१५७ रिक्षक शिक्षण घेत 
होते. १९३०-३१ सा एकंद्र ६,२३९ प्राथमिक दार्टातीर शिक्षकपिकीं 
४,२२५७ रिक्षकांनी या दोन शिक्षणपद्धतिपादश्ाटंत रिक्षण वेतकेठं होते. 
१९३०-१ साली प्राथमिक शा््टातीर मुखांची संख्या पाहित्यास रिक्ष- 
णाचा प्रसार किती होत अहि हं दिसून येहल. यासालीं ही संख्या 
२,२९.७६४ असून त्यपिकीं १,४०,१२० मुलगे व ८९.२४४ मुठी होत्या. 
परतु शिक्षणाची प्रगति नुसत्या संख्येवरच अवलंबून नसून शाठ॑त दाखल 
साठेल्या मुकपिकी साक्षर (१४६४९) किती होतात यावर अवठंबून असते. 
साक्षरता येण्यास प्राथमिक शार्टेतीर निदान चार वष।चा अभ्यासक्रम पुरा 

ञ्ञाङा पाहिजे या टर्टनें पाहिल्यास चवथ्या इयत्तेपर्थत जाणान्या मुलचें 

प्रमाण कसँ वाढत आहे, हं खां दिटिल्या चार वर्षौच्या आंकञ्यांच्या 
कोष्टकावरून दिसून येईल. 

| ५ इयत्तेतील मुखाच 
बाढ वगौतील मुराच्या 
सख्येरीं शेकडा प्रमाण, 

दयत्ता | स्यत्ता | इयत्ता । इयत्ता 
साल | बाख्वमै ४ ह ३ 

च = 7 9 1 0 ~ | अनुक्रम नंबर 

(नः १९३०-३ १।७२ ८ ४ ०|५० ६४९३८ २०४।३००१४।२१४८ ० 

त्याचप्रमार्णे बडेर्द राज्यात साक्षरतेची वाढ काय प्रमार्णांत होत आहे ह 
पाहिल्यास रिक्षणाची प्रगति स्पष्ट दिसून येदं. १९२ १च्या खानिसुमारीप्रमाणें ५ 
वर्षोवरील वयाच्या छोकसंर्ख्यैत साक्षरते चे प्रमाण द्र हजारी १४२ इतक शते, 

१५-१६ 
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# छ ५ 
नीम 

१९३१ सालच्या खानेसुमारीप्रमाणं तच प्रमाण द्र हजारी २०९ इतके 
वाढ आहे, 

सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायययाप्रमाणें सात वर्षं वयाच्या मलस दात 

दाखल करणे व वयाच्या चोदा वषौपर्यैत अथवा चवथी इयत्ता पास होई 

पथैत शा्ठेत ठेवर्णे या गोष्ठीं अवघड नाहीत. परतु शिक्षण भिच्छवृनहि रिहि- 

ण्यावाचण्या्च ज्ञान कायम राखर्णेँ ही गोष्ट फार महत्वाची आहे. शेतीच्या 

व त्याचप्रकारच्या धंयांत पडल्यावर विरेषतः सेडेगांवांत शिकठेलँ ज्ञान 

कायम राखण्याचीं साधनं फारच थोडी असतात, त्याचप्रमाणे म॒टीच्या 

बाबर्तीतहि लग्र ब्चाल्यानंतर नियामित रिण वाचर्णे जवठजवक होतच नाहीं. 

यायु शार्ेतून बाहेर पडल्यानतर चार पांच वर्षातच रिक स्व विसरून 
गेल्याची अनेक उदाहरण घडतात. अरा लोकांच्या शिक्भणाकरितां स्चालेटा खच 

बहुतेक व्यथच गेल्यासारखा होतो. याकरितां अत्यंत दृरदृष्ठीने श्रीमंत 
महाराजसाहेर्बानी प्रथमपासून खेडेगांवांत पुस्तकारयै व वाचनाय उघड- 

ण्याचा उपक्रम केला. सक्तीच्या रिष्षणाच्या योजरनेत वाचनाल्यांना अत्यंत 

महत्वाचें स्थान आहि, छोकांत वाचनाची अभिरुचि उत्पन्न केल्यावर वाच 

नाची साधनंहि त्यांस उपर्य करून दिली पाहिजेत. १९३०-२१ सा 
राज्याच्या एकंद्र लोकसंख्येपेकीं कडा ६३.४९ लोकांस वाचनाल्याचा 

लाम मिराला अहे. त्याचप्रमाणे ज्या ज्या िकाणीशाटात्या त्या विकाणी 
वाचनालय अस्वे असा श्रीमंत सरकारचा नुकतताच हुकुम स्चारेला आहे व 
त्याप्रमाणें येत्या सहा सात वीत द्रवघा १०० नवीन पुस्तकालय उधद्ून 
सवे विकाणीं हा लभ लोकांस देण्याची योजनाहि सरकारकडून मंजूर 
श्याली आहे. 
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महयन १५ १५५ मञ०५म् थ सेड क्षय पथु मसती नथी. 
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खीरिक्षणाचा बडोद्यांतीट पुरस्कार 
( ठेलक-ग्रो. सदाशिव विनायक वेहापांडे, एम. ए. ) 

विषयप्रवेशा--आज बडोदू संस्थानांत स्रीरिक्षण म्हणजे सर्वं परिचित 
टे आहे. सुवियतेचा प्रसार इयपाय्यानं चालं आहे. साक्षरतेचै प्रमाण द्रुत 
गतीनें वाटत अहे. शिक्षणाची उपयुक्ता मागेच पटी; आज तै रिक्षण 
आत्मगत कर्णेची अहमहमिका सुरू आहे. शिक्षण संस्थां ची वाढ द्वपास्यानें 
होत असून शिक्षणेच्छु वियाभिनीषची संख्या वाढल्याने प्रथमारंभी ची शिक्चषणो- 
पयोगी स्थले आज अपुरी पदं लागलीं आहेत. शिक्षणविषयात पुर्षांच्या 
बरोबरीनं च्रिया आज यथे स्पर्धा करू लागल्या असून शिक्षणसंस्थांत्न 
त्याच्याशी सहकायनिं आज त्या काम करीत आहेत नवीन विने, नवीन 
कल्पनांनी, नवीन तेजाने आज त्या सामाजिक जीवनक्र्मांत भाग येत 
आहेत. बडेर्यांतील आजचा हा देखावा मनोवेधक, उत्साहदायक तितकाच 
समाधानकारक आहे. 

थोडा पू्वेतिहास--सुमारं पन्नास वर्षौपूर्वीचा थोडा काठ आपण नजरे- 
समोर अणुं त्यावेनटी शिक्षणसंस्थांचा उगमहि नब्हता. च्रीरिक्षणहा 
आपल्या ठोकाच्या रिकाम्या चचा व बराचसा पिरस्काराचाच विषय 
होता. च्ियाच व्यवहारक्षत्र म्हणजे घर व त्या क्षेत्रातील त्याच्या कर्वबगारीटा 
उपयुक्त व आवश्यक ज्ञान तेवर्देच शिक्षण, या व्यतिरिक्तं शिक्षणाची त्यांना 
गरजहि नाहा, असल्या आकरुचित व घातुक विचारांचा पगडा जनसमूहाचे मनावर 
पूणं बसलेला. अशा संकुचित वृत्तीच्या लोकांची ष्टि निवद्छवून ती शिक्षण।सारख्या 
थोर व उपयुक्त विषयाकडे वचविणें मोठे दुधट होते. पण या कार्याची अपद्हिर्यता 

श्रीमत महाराजांना पटली. विया व संस्कृति या करितां एकेकाढी जगाङा 

आदरं असणा्या या भारतवषात अज्ञानां कसा अनर्थं माला अहि, हँ 
महाराजांच्या ध्यानीं अर्ल. भारताला व विरेषतः आपल्या प्रजेटा पूर्वकाटीन 

उज्ज्वलता प्राप्त करून देण्याला शिक्षणास्तारखं अन्य साधन नाही, हँ त्यांच्या 

कूराग्रवुद्धीरन जाणल,व एतदर्थ प्रयत्नास रोकमताची अननुकूढता न जुमान्तां 

सुरवात करर्णेचा महाराानीं निश्चय केला. सखीशिक्षणाविषर्यीं महाराजाचि 

विचार कसे थोर आहेत ह त्यांच्याच पुटक उद्रारावरून लक्ष्यत येल. 
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इ. स. १८८५ सालच्या ओंगष्ट २० च्या आपल्या एका हुकुर्मात 
महाराज म्हणतात.- 
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भावी पिदीच्या सवतोपरी संवधनाची जवावदारी चियांवर किती आहे, 
त्या सुविय अस्षल्या तर उत्तम नागरक निर्माण करणेच कार्य त्या कल्ला 
करूं शकतात, निवुंद्ध च्ियांमुढे संसार नीरस होणचा। कसा संभव असतो, 
गरहिणी सुविय व सुसंस्कृत असी तर पुरुषाक्षी सहकाय करणे तिटा कसं 
जमते, पुरुषाीं सहकार्य करून त्याच्याशी असरेठें आपं सहचरी्चै नातें 
यथार्थं करून दाखरविणें हाच विवाहाचा श्रेष्ठ हेतु कसा, आणि हँ सर्व 

साधण्यास शिक्षण हेच एकमेव साधन कसे, इत्यादि गोष्टी श्रमितांच्या वरील 
उद्वारांत निःसंदिग्ध र्तीनें प्रतिपाल्या आहेत. खछीशिक्षणाचा पुरस्कार 
करणेच श्रीमंतानीं जाहीर कें. त्याचा परिणाम असा स्चाला की, इ. स. 
१८७५ सालं म्हणजे या उद्वारांच्या दहा वर्षौपुवीं जरी दोन कन्याश्ञारा 
( एक बडोदुं येथे व दुसरी पेलाद् येथे ) स्थापन ्ाल्या होत्या तरी या 
प्रयत्नाङा या वेद्ेपासूनच जोराची चाटना मिद्ाटी व ते््हापासून अदयाप 
ती तशीच कायम आहे. 

कल्यादाव्टांची स्थापना व ब्रुद्धि-इ. स. १८७५ सारी दोन कन्याशाटा 
स्थापन ्ञाल्या व अला रीतीनं शिक्षणाची मुहृतमेढ रोविली गेली. खी- 
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शिक्षण हा सामान्य लोक।च्या रुचीचा विषय नन्ता, परंतु आत्यंतिक 
स्वास्थ्याकरितां एकाया कुश्चक व॒ निष्णात चिेत्सकाप्रमाणे ह प्रथमतः 
अरुचकर परतु परिणामी पथ्यकर ओषध देण्या्च श्रीमंतांनीं ठरविले. इ. स. 
१८५१ साठी कन्याश्ञाा दोन होत्या तर १८८९-९० साटीं त्या ३५ 
्याल्या. सन १८९९-१९०० मध्यं त्यांची संख्या ९५७ श्याली. सन 
१९१०-११ त ती ३४५७ पवेत गेटी. सन १९२६-२५ सारं ती २५७२ ्याटी, 
व आजहि कन्याश्चाठांची संख्या तसलीच अहि. शिक्षण षेणास्या वियार्थिं- 
नीची संख्या प्रथमारभीं अग्दीच अल्प होती. परंतु सन १८८९-९० सारींती 
३,४१५ ठी. सन १९१०-११ त ती ५४,४७९ वर गेठी. सन १९२६- 
२७ साठीं ती ६९.६४१ होती व॒ आज जवख्जवद ९०,००० विदयार्थनीं 
शाटांतुन प्राथमिक शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शाठ्ांची संख्या वाढत 
चार्ली तशा त्यांच्या जातीहि वाढत चालल्या. मराठी, गुजराती, उरु, 
पारी, अंत्यज असं त्याच निरनिर वर्गीकरण शाट. वरच्या वर्गीतूनहि 
किदाथिनी रिक्षण घेऊं लागल्या व संपूण अभ्यासक्रम आटोपून त्या सारतून 
बाहेर पदं छागल्या. पहिल्या एकदोन वगीतूनच अभ्यास अोपून ज्ञानाची 
तोंडओढख हेाण्यापृवीं त्यांनीं अभ्यास सोद नयेत म्हणून अभ्यासक्रमहि 
गमतीचा, चित्तवेधक व उपयुक्त असा आखण्यांत आला. डिकडिकाणच्या 
दाटतून शिष्यव्ृत्या सुरू करण्यांत आल्या. त्यामुटे साहजिकच वियार्थ- 
नीचं रक्ष्य अभ्यासक्रमात गुंतून राहि. 

अभ्यासक्रम--अभ्यासक्रमांत वाचन, ठेखन, इतिहासभूगोल, गणित, 
स्वयंपाक, रिवणकाम, गायन, चित्रकला व सामान्यज्ञान इत्यादी चा अंतर्भावि 
होतो. सामान्यज्ञानांत खेट, वस्तुपाठ, गोष्ठी इत्यादि येतात. विषर्याच्या 
द्रानानच आपाततः हँ शिक्षण सर्वजातीय व सर्वकाटीन उपयोगाचं करसे 
आहे, ह चटकन ध्यानी येईल. स्वाभाविकच वियेची गोडी वियार्थेनीत उत्पन्न 
हाऊ छागटी व आज ती अविरत कायम आहि, 

सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण--शिक्षणाच्या इतिहासांत सन १९०६-०७ह 
साक अत्य॑त महत्वार्चे व कांतिकारक आहि. या साठी श्रीमंतांनी सर्वं राज्यात 
प्राथमिक शिक्षण ३ इयत्तेपावेर्तो सक्तीचे व मोफत केर्ट. त्याप्रसंगीं श्रीमंत 
आपल्या एका भाषणांत (५4 माच १९०७) म्हणतात, “ सक्तीच्या रिक्षणार्चै 
धोरण मी दाखल केटें अहि, तँ यशस्वी होण्यासादीं व त्याप्रीत्यर्थं 
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कामात मिका नाही तरी चेर. परंतु या खचाचा भोबदला मला पूर्णयर्णे 
मिकण्यासादीं प्रजने मदत केटी पाहिजे. ती मदत अक्षी की, द्रेक आहंबापांनीं 
आपल्या मुलांना फरज पाडल्याप्रमाणं फक्त तिसव्या हयत्तेपर्यतच न शिक वितां 
निदान पांचव्या इयत्तेपर्यत त्यांचा अभ्यास कृरवावा. जर याप्रमाणे होर्ल 
तर माक्ष्या मेहनतीर्चै फठ मिटे. नाहीं तर ती व्यर्थं जाण्याचा संभव अहि, 
तरी माह्या हयातीत तसेच पश्चात हँ महान् कार्यं स॒धारून पेण्या्चै प्रजर्चैच 
स्वाधीन आहि.” तसेच त्याचप्रसंगीं मीना उदे्यून श्रीमत म्हणतात, “मुर्कीनीं 
देखीर तितकाच अभ्यास करणे जरूर आहे. सांसारिक रीतिरिवाजामुके वाटेल 
त्या अडचणी येत असल्या तरी त्या दूर करून द्रेक मुलीकडून निदान पांचन्या 
ङयत्तेपर्यत अभ्यास पुरा करविण्याची तुम्ही जाहीर हिमत दाखवावी. ” 

सन्ीच्या शिक्षणाची वयोमर्यादा हिदुमटीच्या बाबतीत वर्षे ९३ धरली, 
पारशीं मुर्कचि बावर्ताति वर्ष १५ धरली. या पथ्यकर सक्तीचा स्वाभाविक 
परिणाम असा श्ञाला की, जी रूपांतरं स्व्यपररणेनँ रोभर वर्षौत होणें शक्य 
नाही तीं पांच पंचवीस वषात सहज दिसं लागली. श्रीमंतांच्या इच्छेला गोड 
फटे आली, व त्यांचा मधर आस्वाद् पेण्याइतकी तत्परता व क्षमता शिक्ष 

णेच्छु वियार्थिनीनींहि मोभ्या अगत्यानें दवि. अशा रीतीने साक्षरतेचा 
प्रसार करण्याचे श्रीमंतांचे प्रयत्न फद्रूप होऊं लागले. 

हम्रजीदाव्टा-वियार्थिनीची संख्या वादू छागी तसतङ्ली प्राथमिक शाब्छां- 
ची हि संख्या वाढटी. नतर साहजिकच इग्रजी राच) गरज भास कागली. इ. स. 
१९०७ सां पेरलाद्, पारण, विसनगर यथ इंग्रजी वर्गं उघडण्यांत आटे. 
अनुभवी शिक्षकवग। या कामी नेमला. तथापि सामान्यतः ठोकांनीं जेवदी 
आस्था ब कृठकव्ट या कायं।त दाखविर्णे इष्ट व जरूर होतें तेवदी प्रथम त्यांनीं 
दाखविढी नाही. इंप्रजीविषयी प्रेम अयाप निमाण श्चा नन्हतें. पाठकांना 
आपल्या मुटी ईग्रजीरिक्षण पेण्यास पाठविर्णची उपयुक्तता कवकर पटेना. 
इंग्रजी रिकून नोकम्या तर मिकव।वयाच्या नाहीत असे त्यांचे विचार. साहजि- 
कच शिक्षणेच्छर मुखीची संख्या प्रारंभी अगरदीच अल्प होती. सन १९०८ 
सालीं पेटराद्च्या शाठेत २१ मुली होत्या, पटरणला ४१ तर विसनगरला 
अवध्या २३ होत्या, 

सन १९०५ सारी प्रथम बडोयांत फमेल दरैनिग कोरेजमरध्ये इग्रजीचा 
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प्रारभ स्चाला. मराठी शा््ोतुन बाहेर पडरेल्या कांहीं दक्षिणी ब गुजराती 
वियार्थिनी त्या वर्गोत दाखल श्चाल्या. ठवकरच त्यावगचिं एका हायस्कूलमर््ये 
रूयांतर श्चाटे. सन १९१०-११ साठी सदर शाचेला प्र॑ंबई वि्ववियाछयार्ने 
आपली मान्यताहि दिली. त्या साढीं शात वियार्थिनींची संख्या १७१ होती, 
व त्यापेकीं एक विदयापीठाच्या प्रवेशपरीक्षा बसून उत्तीर्णहि ्चाठी ! 

गेल्या वीस वर्त या परिस्थितींत केवदं स्थित्य॑तर स्षालँं आहे ! सन 
१९३०३९१ च्या शाटाखात्याच्या सरकार रिपोटात इंग्रजी शिक्षण वेणाय्या 
विद्या्थिंनीची संख्या ७१५७ दि आहे. ज्या हायस्कूलात शँदोनँ वियार्थिनी 
असण्याची पंचाईत तेथं सन १९३०-३१ सालं ५६५७ वियार्थनी होत्या व 
जज तर ती संख्या याहूनहि अधिक आहे. जी शाब्टा पुरेशा संख्येचे 
अभावीं फार मोटी वटे तीच आज अत्यंत अपुरी पडत असून एवढे मोठमोठे 
व इतके वर्म वसवावे कसे असी अडचण पहं लागली आहे. विन्ववियाटयाच्या 
परीक्षेा बसणाम्या वियार्थनीची संख्या वाढत आहे. शिक्षण वेणारांची होस 
येथेच विराम न पावतां, उच्च शिक्षणाचा प्रांत न्याहाव्ावा, तेथीर रमणीयता 
अनुभवावी असँ तिहा वाटत आहे. साहजिकच कोलेजांत उच रशेक्षण चेणा- 
रांची संख्या बोर्गंच्या संख्येची मर्यादा ओला हन आतां गर्द आहे. 

अभ्यासक्रम-रादेच्या अभ्यासक्रमात इंग्रजी, गणित, भाषा, सायन्स 
इत्यादि मुलांच्या शाब्छातील विषय तर येतातच, त्याशिवाय रिवणकाम, 
विणकाम, चित्रकला, गायन, स्वयंपाक इत्यादि गृहोपयोगी व स्रीजीवनोपयोगी 
विषयांचाहि अंतभाव होतो. अर्थात कांहीं विषय फक्त खालच्या वगीनाच 
घ्यावे कागतात. प्रवेशपरीक्षा मुंबई विश्ववियालयाने मान्य केलेले विषय व 
मान्य केलेङी अभ्यासपद्धति अवटंबावी लागते. 

उच्च शिक्षण मुंबई विश्ववियाटयाच्या परीक्च॑तून उत्तीर्णं श्चाठेल्या 
वियार्थेनी पुद्े कंलिज्चै उच्च शिक्षण षेऊ छागल्या. सन १९२४-२५ सा 
त्यांची संख्या १३ होती. ती वाढत वाढत सन १९३१-३२ सां ३३ शारी, 
या क्रमवार वादीवरून निष्कष असा निघतो की, शिक्षणेच्छु वियार्थिर्नीचा 
उत्साह अखंड असून त्यांची ज्ञानक्षधा अयाप अतुप्तच आहे. 

महाराणी चिमणाबाई महिला पाठशाद्टा--द्याच स्थलीं एका संस्थेचा 
विशेष उदेख केला पाहिजे, ती म्हणजे महिला पाठशागा. मुंबई विद्यापीटाचा 
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अभ्यासक्रम मुलांच्या गरजा व मनोभूमिका टक्ष्यांत पेन आंखरेका आहे. 
च्रियाच्या गरजा, त्यांची मनोभूमिका, त्यांचा स्वाभाविक कल, दह्यांचा त्यांत 
विचार नार्ही. मुछीच्या स्व्तत्र॒शाव्ठा ्ञाल्या पण अभ्यासक्रम बहुतां 
मुलांचाच राहिला. त्यांच्या अभ्यासांत एक प्रकारची अस्वाभाविकता होती ती 
दूर ह्या नार्ही. शिवाय अभ्यासक्रमात मात्रभाषेला जं महत्व प्राप्त हणे जरूर 
आहे तें तिला त्या अभ्यासक्रमात नव्हते, व तिचा दुर्जाहि अगदी निकृष्ट 
होता. ही अस्वाभाविकता दूर ब्हावी, चियांचा कट टक्ष्यांत वेन अभ्यास- 
करम आंखलेला असावा, त्यांच्या रिक्षणांत लिति विषयांनाहि योग्य स्थान 
मिठार्वे, व विरेषतः मातुभाषेटा प्रधानपद् प्राप्त व्हावे म्हणून पुण्याला भारतवर्षीय 
महिला विद्यापीठ स्थापन ज्चाले. ह्या शिक्षणक्रमाची उपयुक्ता पवून सदर विद्यापी- 
ठाचे प्रवेरापरीक्षेचे वगं मुठीच्या हायस्कूटांत सुरू याट. त्यांतून विदार्थिनी 
उत्तीणं होऊ लागल्या. परत त्यांच्या उच्च शिक्षणाची सोय नन्हती. तेवढ्या- 
सादी इतरत्र सांगितल्याप्रमाणें श्रीमत सौभाग्यवती मा. महाराणीसाहेव 
याच्या प्रोत्साहनानें व आर्थिक साहाय्यानं ˆ महाराणी चिमणाबाई माहिला 
पाठशाढा ” या नांवाची भारतवर्षीय महिला वियापीडाचं उच्च शिक्षण देणारी 
एक संस्था गांवच्या राजमान्य व छोकमान्य मंडद्दीनी स्थापन केटी. संस्था 
खाजगी पण तिला श्रीमंताचा आश्रय व॒ आशीर्वाद्. सन १९२३ साटीं 
सुरवातीस या स्थत फक्त ३ विदार्थनी होत्या. परंतु ही संख्या वाढत 
जाऊन सन १९३०-३१ साली ती २५ वर गी. आज संस्थंत ३६ 
वियार्थेनी सांस्कृतिक उ शिक्षण वेत आहेत. ही वाढ संस्थेची उपयुक्ता 
व इष्टता पटविते. मुबई वियापीठाचे अभ्यासाकडे वियार्थनीचा जितका 
ओढा आहे तितकाच या भारतवर्षीय विद्यापीठाचे अभ्यासक्रमाकडे आहे. 
इतकच नव्हे तर मुंबई ॑वियपीठाचे प्रवेशपशीक्षत उत्तीणणं होणाय्या विया- 
्थिनीहि उच शिक्षणाकरितां महिला पाटश्ारेत दाखल होत आहेत. ही गोष्ठ 
या शिक्षणक्रमाला व संस्थेला भूषणावह आहे. प्रजेच्या गरजेनुसार व 
तिच्या कल्याणासाठी रिक्षणाची अश्षी विविध रीतीने सोय करण्यांत 
श्रीमंतांच्या दृष्टीची ग्यापकताच दिसते, व॒ अशा संस्थेची जोपासना व वुद्धि 
करण्यार्च ओदार्य श्रीमंत प्रकट करीत आहेत, हं त्यांस भूषणावहं आहे. 

महिला पाठरषरेचा अभ्यासक्रम-- भारतीय वियापीठा्चे वरिष्ठ हँ 
कीं, त्यांत मातुभाषेखा प्रधान पदवी असून गरहजीवनशाख, मानसशा, 
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शिड्युमानसशाचख, समाज्ञाखर इत्यादि घरारा व॒ समाजाङा उपयोगी विषय 
आवर्यक आहेत. इंग्रजी भिर्चै अध्ययन तर अहिच; शिवाय चित्रकरा, 
गायन, रिवणकाम इत्यादि ठकङितिकला हे विषय वैकल्पिक आहेत. संस्करृतादिः 
भार्षांचा अभ्यासंहिं इच्छेनुसार करतां येतो. 

फमेट टेनिग कौरेज-वियार्थिनीच्या प्राथापेक शिक्षणाची सोय 
यार, पण तेवल्यानें शिक्षण सद्र व परिपूणं होऊं शकत नाही. तै देण्या- 
साठी सीशिक्षकांचीहि जरुरी असते, विदार्थिनी सखीशिक्षकांकडन जितक्या 
निःसंकोचपर्णे व सहज ज्ञान घेऊं शकतात तितके त्यांना पुरुषरिक्षकां- 
कटून पेणे जमत नाही. एतदथ चीशिक्षक तयार करणे फीमेर त्रेनिंग 
काठेज स्थापन करण्यांत आं, या संस्थेची अन्यत्र सविस्तर माहिती दिली 
असल्याने येथे तिचा ओञ्चरताच उदेख केला आह. 

नानावगं--स्ियांचा असा एक वर्गं आहे कीं, जो पडदानश्चीन आहि. 
त्याला शिक्षणाची होस आहे, पण उघड्यावर येऊन शिक्षण वे्णेची सोय 
नाही. अश्चा पडयाआड असलेल्या चिर्यांपावेतोहि रिष्षणाचा प्रकाश जाऊन 
पो्होचावा, त्यांना मानाक्षिक व बोद्धिक आरोग्य प्राप्त व्हावे म्हणून ठिकटि- 
काणीं इ्नानावर्ग काढण्यांत आरे. हे व दुपारी तीन तास भरतात, व 
रिदिण्यावाचण्यारिवाय र्यत गरहोपयोमी शिक्षण देण्यात येर्त. 
हिशेव देवर, शिवणकाम, भरतकाम यांकडे विशेष रक्ष्य असत, सनः 
१८९५-९९ साटी असे वगं ८ होते व त्यांत शिकणारांची संख्या २७८ 
होती. सन १९१०-११ साटीं २१० स्रया स्चनानावर्गात शिकत होत्या, 
सन १९२९-३० सां बडायाला ५५ चियांचा एक सरकारी, आणि कठोर 
व पेटलाद् येथे ५२ व॒ ४८ अला संख्यांचे खाजगी दोन वर्गं हेति. 
पडदानरीनत्वाचा अदापहि अवश्ष आहे, हं टक्ष्यांत घेतां अरा वगीची 
अजूनहि उपयुक्तता वाटते. 

मागासटेल्या जातींच्या व अस्प्रश्यांच्या शिक्षणाचा भरयत्न-- शिक्षण 
संस्थांचा उगम व विकास सांगतांना श्रीम॑तांनी मागसदेल्या जार्तीच्या व विै- 
षतः अस्पुरयांच्या शिक्षणाची आस्थेनं जी तजवीज केटी तिचा विष उद्ेख 
करावासा वार्ता. त्यांनी मागसरेल्या जातींच्या वियार्थेनीना रिष्यवृत््याः 
देऊन ज्िक्षणोन्मुख केले. अस्प्रश्यांकरितां सोयीच्या शाला घातल्या. 
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त्यांना विद्यदेवीच मंदिर उघद्न दिल. तिच सोदर्य त्यांना दिसेक, त्यांना ते 
जवट जाऊन पहावेसें वाटेढ अशी सिद्धता केटी. साहजिकच मागसङेल्या 
वर्णाच्या व अस्पृरुय म्हणून आजवर दूर छोटरेल्या जार्तीच्या मुटीहि मुल - 
बरोबर त्यांच्या इतक्याच भराभर साक्षर होऊं लागल्या, त्यांचेवरचा अवि- 
येचा कटक पुसून टाकर्णेस सुरवात इ्याठी. आज अस्पुरयतेच्या मुगखार्ञीच 
छुः्हाड घालून त्यांच्या जीवनावरचाच कलंक श्रीमर्तानी धुतवून कर्णे 
आरंभि्टे आहि. श्रीमंतांनीं त्यांना देवमंदिररहि उघड व॒ विदयामंदिररहि 
स्पश्याच्या बरोबरी उघडीं केटी. 

चिमणावाई खरी उद्योगालखय-- घरगती च्ियांना रिकाम्या वेव्ठांत कांहीं 
तरी उपयुक्त कला यावी, विशेषतः रशिवणकाम, भरतकाम यावे म्हणून चिम- 
णावा स्री वियालयारने उपक्रम केला व तो अद्याप चाक्र असून त्याचा फायदा 
अनेक सिया घेत असतात. 

शारीरिक शिक्षण--बोद्धिक शिक्षणा इतकाच ्िर्याना शारीरिक शिक्ष- 
णार्चीहिं अवश्यकता आहे. सुंदर मनाङा धड शरीराचा आश्रय असावा 
रागत. स्ियांच्या शारीरिक शिक्षणक्रमाविषयी श्रीमंत म्हणतात, “ च्ि्यांस 
शारोरिकं कसरतीची फार जरूर आहि. संसारांत दी व पुरुष उभयतां सुदृढ 
असर्ठी तरच तो सुखावह होतो... .म॒लीच्या मनाची व शारीराची शक्ति 
पाहून त्यांस जरूरीचे शारीरिक शिक्षण दण्याचा प्रयत्न करावा. श्रीम॑तांच्या 
इच्छेनुसार रायेच्या अभ्यासक्रमात अनेकप्रकारचे देक्ञीपरदेशी वेयक्तिक व 
साधिक सेट दाखल करण्यांत अरे. साहजिकयव सेव्ांची होस वाढटी. 
आज बडोयाच्या हिंद्विजय जिमखान्यातरफे च्ियांच कीडासंमेलन होत, 
सरकार त्याचा पुरस्कार करत, चया त्यांत शकड्यांनी भाग पेतात, व 
सहजच यांच्या दारी रिक विकासाला मदत होते. 

महिला पुस्तकालयं-- प्रत्यक्ष शिक्षणाबरोबरच अप्रत्यक्ष रिक्षणाचाहि 
उद्ेख अवर्य आहे. श्रवणज्ञानाइतकेच वाचनापासून होणार ज्ञानहि महत्वाचें 

आहे. चियाचेसाठी वाचनाठयांत एक स्वतंत्र राखीव विभाग असून त्यांत 
श्ियांना योग्य अश्चा पुस्तकांच। विपुर सां आहे. आपापल्या अभिश्ची- 
प्रमाणे लिया त्याचा उपयोग करतात. शिवाय घर बेज्या शियांच्या अगदीं 
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दाराशीं हँ ज्ञान जाऊन पोहा चवे म्हणुन फिरतीं वाचनालर्येहि 8िकठिकाणीं 
हिडत असतात. 

श्रीमंत सोभाग्यवती महाराणी साहेब यांची इच्छा व पयत्न -श्रीम॑त 
सरकार महाराजसाहेबा प्रमाणे च श्री. सौभाग्यवती मातुश्री महाराणीसाहेव याहि 
खीरिक्षणाच्या केवारी आहेत. च्ियांत शिक्षणाचा प्रसार आस्थेनँ व तात्कार- 
व्हावा म्हणून त्यांनीं एक स्वतंत्र कायमनिपि ठेविरा असून त्यातून शिक्षणेच्छु, 
होतकरू पण निर्धन अशा वियाथिनीस महाराणी चिमणावाईं रिष्यव््या 
दृण्यांत येतात. 

उपसंहार--““प्रजेचै कल्याण हँच माञ्च कर्तव्य आणि तोच माञ्च मोक्ष ” 
ही श्रीमंत महाराजांची प्रतिज्ञा. प्रजेचं कल्याण शिक्षणारिवाय व विहेषतः 
खीरिक्षणाशिवाय हो्णे नाही, हँ त्यांना निःसंदिग्ध पटे. त्याच्या अनुरोधारने 
एकनिष्ेने त्यांनीं प्रयत्न स॒रू केठे. महाराजांच्या प्रयत्नाछा गोड फट आर्ट, 
छीशिक्षणाचा प्रसार व्हावा, साक्षरता वाढावी, इतकेच नव्हे तर 
इग्रजीरिक्षण देणाम्या संस्थांची संख्या वाढावी, स्रिर्यांच्या स्वतंत्र संस्था 
कादण्याचा सुयोगहि यावा इत्यादि श्रीम॑तांचीं सुखस्वमरे आज प्रत्यक्ष व्यव- 
हारति अवतीणं ्चालेटीं दिसत आहेत. साक्षरतेचं प्रमाण वाढत आहे; विथा- 
थिनी रेकञड्यांनी इंगजी शिक्षण घेत आहेत, फीमेल ट्रेनिंग कलिज स्रीरिक्ष- 
कांची उणीव दुर करित आहे, बडोदा क।टेज, महाराणी चिमणावाई महिला 
पाठक्ञाव्ा या संस्थांतून अनेकविध विषयांचा उच्च दजांचा अभ्यास प्रौढ 
वियार्थनी करित आहित वगेरे सुंदर देखावा पाहून आज श्रीमंत महाराजांना 
सानन॑द् अभिमान वाटा तरी तो योग्यच ठरेट. काठाच्या उदरात काय 
अहि कुणी सांगावे उं कदाचित बडोदा वियापीठ स्थापन होईल आणि 
त्याच वियापीठाच्या द्या विष्णु संस्था होतील. आज मात्र प्रत्येकं जण 
खी शिक्षणाच्या द्या महनीय कामगिरीबहृट श्रीमंत महारा्जांना दुवा देर््ट व 
श्रीमंतांना व राज्याला भूषण असणाम्या द्या सवं संस्थांचा अधिकाधिक 
उत्करं होवो असेच इच्छाल, श्युभं भवतु । 
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बडो्यांतील महिला अध्यापनक्ाव्ठा 
( ठेखिकाः - श्रीमत सौ. ह दिरावारे आविगां वक्र, बडोदे. ) 

श्रीमंत सरकार महाराजसाहेब यांची वियाप्रियतेबद सर्वत्र ख्याति असून 
आपल्या प्रजाजनांना सुविय करण्यासादीं त्यांनीं तनु-मन धनँ करून आजवर 
अविश्रांत परिश्रम केरे आहेत. ' ¶्ण््ठा-कणः क़ एला, 6वपल्छप्ष०ण 
188 0९९0 ५१6 00]€6४ ग ड़ (गाधा 0876 80 भ॑प्लाप्रल। 
असँ त्यांनी एका व्याख्यानप्रसंगीं सांगितलं व ते किती खरं आहे ह कोणीहि 
सुरिक्षित मनुष्य सागर शकेल. 

शिक्षणप्रसाराच्या कामी महाराजसाहेवांना किती विरोध सहन करावा 
लछागङा, ह कोणास नव्याने सांगावयास पाहिजे असे नक्ष. विरोधाची ही 
कमान चघ्रीरिक्षणप्रसाराच्या बावर्तीत विरेष आढद्टून आठी. पण तिनं निर 
त्साही न होता, अनेक अडचणीस ताँड देऊन, अविश्रांत परिश्रम करून, 
अंतःकरणाच्या ख्या तटठमीनेँ त्यांनी या कार्यीसि हात घातलावतें 
यद्रास्वी रीतीने पार पाडरे, हं त्यांना खरोखर भूषण होय. महाराजाच्या या 
प्रयत्नांस करीं गोड फठं आर्टीं आहित, हं मागील लेखावरून कद्टून येईल. 
या लेखात महिङा अध्यापनशाव्डा ( फीमेल द्रेनिंग कडिज ) या महाराजां- 
नीच स्थापिदेल्या संस्थेन या का्यास कितपत मदत केठी हेंच पहावयाचं आहे. 

शिक्षणाची राज्यात जसजक्ी वाढ होऊं कागरी तसतरी रिक्षकांची 

उणीव जास्त भासं ठकागलीं. ही उणीव दर करण्याकरितां महाराजांनीं 
बडोयांत दोन अध्यापनश्चाला ( द्रेनिंग केलिजें ) काल्या. यापक महिला 
अभ्यापनक्ञाला स्थापन हीण्यापूरवीं ९ वियार्थिंनीना शिक्षणस्ाच्राचं शिक्षण 
देण्यात आले. परंतु चीशिक्षणप्रसाराच्या दृष्टीने ही संख्या फारच अपुरी 
होती. खीशिक्षणाचा क्षपाय्याने प्रतार होण्यास वतो कायम रेकून मोन्या 
मुलीना आपी वियासंपादनाची भूक भागवितां यावी म्हणून ज्यास्त च्री- 
शिक्षक तयार करणें जरूर होते. ते तयार करण्यासाठी सन १८९३ मर्ये 
महा अध्यापन शाठा सुरू करण्यांत आली. दोन वर्षौनेतर या शेसादीं 
रु. ९२,०३० खच करून एक स्वतंत्र इमारत वांधण्यांत आ. प्रारंभी 
आप शिक्षण सेपल्यावर नाकरी मिदन आपल्या चरितार्थाचा प्रश्न सुटेल. 
या आशेन या शाठैत फक्त प्रौढ विधवा शियाच दासर होत; पण अहीकडे 
सर्व जातीच्या व॒ अनेकं धयाच्या चिया ( सुवासिनी व कुमारा) या 
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संस्थेचा राभ घेत आहेत. न्हावी, कुभार, अंत्यज, या सारख्या मागासलेल्या 
जातींतील चियाहि या संस्थेत शिक्षण घेत आहित, हँ रक्ष्यांत ठेवण्यासारसं 
आहि. महाराजांनीं चारपांच महिन्यापूर्वीच्या एका हुकुमांत म्दटल्याप्रमाणे 
या त्रिया शिकून तयार न्चाल्या म्हणजे आपापल्या जातत शिक्षणाचा 
प्रसार करण्यास मदतरूप होतील. 

खालीरु कोष्टकावरून या शाङेची प्रगति कसकरी हेत गेी, रै 
कटयून येइल. 

साठ वियाथिर्नीची संख्या 
९८८ २-८ २ र् 

१९० ०-०९ २९१ 

१९९१ ०-१९ ९९ 

९९.२९-२० ९७ 

१९२०-९ १.७९ 

१९२ १-२२ २३२४ 
दूरच्या प्रातातून फौमेट ट्रेनिंग करेिजचा कम धेऊ इच्छिणाय्या विया- 

थिनीसादीं इ. स. १९०९ च्या सष्टेवर महिन्यात एक वसतिगृह स्थापन 
करण्यांत आले. प्रथमतः कटिजची मुख्य अध्यापिका या वसतिगृहांतील 
मुलीवर देखरेख करीत असे, परंतु अीकडे वसतिगृहासादीं स्वतंत्र छेदी 
सुपरिरेडट नेमण्यांत येऊं लागली आहे. 

फीमेल द्ेनिंग केरिजिचा अधिक वियार्थिनीनी लाभ चेऊन, तेथील 
शिक्षण संपू्णं करून, शिक्षकिणी म्हणून बाहेर पडाव, व अदा रीतीने, सखीरि- 
क्षणाला व पयायानं चियींनतीला मदत करावी, या हेतूने, इ. स. १९०४-०५ 
साली द्रमहा सु. २०० च्या शिष्यत्रत्या महारा्जानीं मंजर केल्या, ही 
शिष्यव्ृत्यांसाठी दृर॑महा रु. २,०५० खर्च कण्यांत येत अस्षतात, 

वसतिगरहांतून जरी रहाण्याची व॒ जवणाची उत्तम सोय करण्यांत 
आली होती, तरी सुद्धां बाहिरगांवच्या मुींची संख्या अपेन्षेप्माणें वादना, 
अमरेखीसारख्या लांबच्या प्रांतांतीर गुटी बडोयास येऊन राष्ट्रं इच्छीनात, 
याकरितां सरकारांतून ई. स. १९१४-१५ साटीं अमरे प्रातांत या कलि 
जाची एक शाखा उघडण्यांत आरी. इ. स. १९२२-२ साठी ती शाखा 
मेहसाणा प्रांतात नेण्यांत आली. हीं ही राखा बंद करण्यांत आली आहे. 
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लेड्यांतीट लोकांची व॒ विशेषतः शेतकरीवगीघी प्रगति होण्यास 
राठ्टांचीच मदत होणार आहे हँ लक्षांत पेन वेरोवे्टीं शिक्षकवर्मं सुधारणे, 
वाढाविर्णे, अभ्यासक्रम बदलर्णे, वेढापत्रकांत फेरबदर करणें इत्यादि 
सुधारणा करून विद्या्थिंनींची शारीरिक व मानसिक उन्नति करण्याचा व 
त्यांची कतत्वशक्ते वाढविण्याचा नेहमीं प्रयत्न करण्यांत येत असतो. 
सन १९१७-१८ सटी अध्यापनशाटेच्या अभ्यासक्रमात स्छोहड 
( 81०९१) चा समावेश करण्यांत आला. सन १९२०-२१९ मर्ये 
किंडरगाटन मेथड -बालरिक्षण पद्धति सुरू करण्यांत आली व दारीरिक 
शिक्षणहि याचसाीं सुरू करण्यांत आरढ. इ. स. १९२१ मर्ये ग्ट गाईड 
व गरह्जविन्ञाछ्र ( [00७811९ 8८७०९८९ ) हे विषय सुक करण्यांत आरे. 
वियाथिं्नीना संसाराची गोडी छागावी याकरितां त्यांना भरतकाम, चित्रकला, 
विणकाम, शेवणकाम, गायनवाद्न, व स्वयंपाक इ भिन्नभिन्न रुचीस 

पटणारे विषय शिकविण्याची सोय करण्यांत आली. वियार्थिनीच्या अंगी 
सार्वत्रिक ज्ञान य्व व त्यांना माहिती मिकावी यासा्दीं त्यांना रेतिहासिक 
स्थलं व क्षत्रे दाखविण्याची सोय करण्यांत आरी, व देशां तीर इतर च्ियांच्या 
स्थितीवदहर व उन्नरतीबहल माहिती करून देण्याची व्यवस्था करण्यांत आली. 
सभा, प्रदशेने, खेठ, चढाओढी, इत्यादिकांत वियार्थनी भाग वेऊं छागल्या. हही 
त्यांना खेड्यांची सुधारणा, आरोग्यरक्षण, रोगनिवारण यां सारसे विषय रिक- 
विण्यांत येत् असून विदान् वक्त्यांना निमंत्रण करून वरीर सारख्या विषर्यावर 
भाषणे करविण्यात येत असतात. 

शालाग्रहं हीच क्रत्वाची मुख्य कद्र व्हावी यासाठी वरीप्रमाणें प्रयत्न 
मुख्यतः करण्यांत अले. 

विदयाथिंनीना शिक्षकेणीच्या कामाचा सराव व्हावा यासाठी ट्रेनिंग 
कारजाला एक गुजराथी व एक मराठी याप्रमाणे दोन प्रेक्टिसिंग स्कूल्स 
जोडदण्यांत आढ. या ठिकार्णी शिक्षकिर्णीच्या देखरेखीखाली, विद्या्थेनी- 
कट्ून काम॒ करतून घेतलं जाते. शिवाय येथे गायन, वादन, चित्रकला, 
शिवण, भरतकाम व विणकाम यांसारखे उपयुक्त विषय रिकविण्यांत येतात. 
या ठिकाणची वियार्थनींच्या संख्येची अपास्या हात असकेली वाढ पाहिटी 
म्हणजे या जोड-शाटटांची ठोकप्रियता व उपयक्तता लक्षांत येते. 

भुरीच्या सावर सवच स्रीरिक्षक असणं अवश्य आहि, व ॒रहच 
धारण राखून सरकारकडकन व खात्याकडन हरतस्हेची खटपट व अविश्रात 
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श्रम करण्यांत येत आहेत. तरीसुद्धां राज्यांतीर सर्वं शांमधून स्रीशिक्ष- 
किणी पुरविण्याच काम संपूणत्वानें अज्नपयथत पुरं खलं नाही. सखीरशिक्ष- 
णाची वाढ दिवसंदिवस अधिकाधिक ब्हावयास हवी असेर तर त्याश्रितां 
सव॑ शाव्ठाना स्रीशिक्षकिणी पुरविणें अत्यावदयक आहे, व त्या ता पुरविल्या 
जातील अशी अम्हांस सबटट आन्ना आहें 

राज्यांतीरु स्रीवगात साक्षरतेची वाट होण्यास ही शादा करी उपकारक 
ज्याठी आहे हँ इतरत्र दिटेल्या आंकस्याव्ररून कदन येईल. पुरुषवर्गाप्रमाणें च 
देशातील चखीवगं साक्षर व्हावा व त्यावरीठ क्रुतिम व सयःस्थितीत अनाव- 
श्यक असली सामाजिक बेधन दूर व्हावीत असें श्री. महाराजसाहेबांच मत 
असून आपल्या गल्या 4८ वषौच्या कारकीरदीत त्यांनी च्ियांची स्थिति सध- 
रण्यासाठी अनेक कायद् पास केले आहेत. या कामी श्री. सा, मा. महाराणी- 
साहेव यांची त्यांना पृणं मदत असून चियोन्नतीच्या प्रत्येक कार्यासि त्यांची 
सहान॒भवि असते 

५ € 

अलेक्चांडर यानं हिदुस्थानावर स्वारी केल्याचा काच फार प्राचीनवती 
स्वारी तात्पुरती म्हणून तो काच लक्षात घेतला नादी, तयी गेली हजार 
आदरं वर्धे तरी हा 1हदस्थान स्वातंज्यविन्मुख ज्ञालेला आहे. स्प्तिपुराणादिं 
गरथातून विदुषी सियांची कांही नवं येतात, परंतु त्यान॑तर च्रीरिक्षणालाच 
काय, पण बहुजनसमाजांतीर पुरुषानां सद्धं रिक्षण मिटे नसं असें 
छत्रपति शिवाजीमहाराज निरक्षर हेते († ) यावरून सहज सेद्ध हेते. 
सारा, आमचं स्वातंज्य गमविल्यावर ज्या अनेक आपात्ति हिदुस्थानावर 
कोसन्टल्या, त्यांत शिक्षणवदी ही आपत्ती फारच भयंकर व॒ सक्च 
नाङकारी अरी लिखी आहे. या टदृष्ठीनं विचार केला म्हणजे 
लक्षांत येतं की, श्रीमत महाराज साहर्वानी, स््रीपरुषांना समान- 
शिक्षण देण्याचा उपक्रम आपल्या राज्यात पन्नास वौपृक्षी सुरू केला, 
हं खरोखरी त्याचं महत्कृत्य होय. कवा खरं सांगावयार्चे म्हणजे निदान 
गेल्या हजार आटशे वषौत तरी श्रीमंत महाराजसाहेनां ची बरोबरी कष शकेल 
असा एकहि राजा हिदुस्थानांत स्ञाछा नाही असंच म्हणा्वै लागत. 
शिवाजी महाराजांच कत्रत्व असामान्य असल्याने त्यांची गणना रामकृष्णा 
प्रमाणें अतिमानुष कोटीतच करावयाची आह, हँ सतत रक्षां ठेविले पाहिजे 
सारांडा, श्रीमंत महाराजसाहेवांच्या अजा अनेक क््रत्वामटे आम्हां प्रजा- 
जनाना, आम्ही रामराज्यच अनुभवित आहोत असें वार्तं, वहं रामराञ्य 
आम्हांस सतत छाभाव अक्ली आम्ही परमेश्वराजवदढ प्रार्थना कर्ता 

२१-२२ 
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श्री, महाराज व मागसलेल्या वर्गाच शिक्षण, 
(रेखक-ग्रिन्सर्पोर सीताराम रामजी ताव ड, एम् ए, दरनिंग कोलेन फोर मेन, पुणे.) 

^“ प्रजेचँ कल्याण हंच माञ्च कर्तव्य व तोच माद्या मोक्ष 
--श्री. महाराजस!हेव यांच भाषण, रोप्य महोत्सव, ५ मार्च १९०७७. 
“ विद्या ही एकाच व्यक्तीला किंवा वर्गाला, फार तर काय एकाच समा- 

जालाहि भिदरून फायदा नार्हा. ती सावत्िकं असी पाहिजे, तरच आपं 
पार पं पडणार आहे हँ लक्षांत ठेवा. स्व राषट्ाचा उत्करे पाहिजे आहि, 
तो एका समाजा साधणार नाही. छहानापासुन थोरापर्यत सर्वच विया शिक- 
ठ्ठ हेतीठ असं करण्यास तुम्ही इटटं पाहिजे, तरच राष्ट पुटे जाईल. 
+.-५००५,५- ,० .--जन्मानें कोणी मोठे नाही, हँ तमच्या मनांत वागे पाहिजे. 
खेख्यांपाड्यांतूनसृद्धां हँ वियाप्रसाराचं काम अन्याहत व सुयंत्र चालं 
पाहिजे. आपल्या देश्षांत महारापोरांपासून तो अगदीं वरच्या पायरीपर्यतच्या 
सवं लोकाना कार्यकारण भाव समज लागेर तर आपला ऊर्जितकाल जवच्छ 
आका आहे असं म्हणण्यास कांही हरकत नाहा. >” श्री. महाराजा 
न्यू इग्लिशस्कूरु, पणं येथं स्लालेटे भाषण, ११ जुन १९०४. 

श्री, सयाजीराव महाराजांना सत्तर वषं पुरी होऊन ५१ वै वर्ष लागे 
आहे, याबदह्ल साना अतिक्षय आनद् होत आहे. श्री. महाराज हे एक 
रोकोत्तर राजपुरुष आहेत. त्यांच्या आयष्यांत वाढ होणें हा त्याच्या प्रजा- 
जनां चा आनंदो त्सवच आहे. महाराजांसारखे पुरुष लोकांना जितके दिवस 
लाभतील तितके दिवस त्यांना हवे असतात. यासार्दीच त्यांचे प्रजाजन 
असल्या वाढदिवसानिमित्त आनंदोत्सव साजरे करीत असतात. 

या ठेखाच्या आरभी उष्टूत केलेला भाग जव जवक दोन तपापूर्वी 

महाराजांनीं निरनिराक्या प्रसंगी केलेल्या भाषणांतून घेतलेला आहे. त्यावरून 
महाराजांची प्रजेच्या हिताची कठकठ व बहुजनसमाजाच्या कल्याणा- 

विषयी ची दक्षता सहज लक्षांत येण्यासारखी आहे. महाराज विद्याप्रिय आहेत 
हं नव्याने सांगावयास नको. ते दांडगे विद्वान् असून त्याचा विधाग्यासंग 
अव्याहत चाल अहि. त्यांनीं मोठमोढी विद्वान् मंडी प्रीं ठेऊन आपल्या 
प्रजेच्या हिताचीं व॒ राज्याच्या व्यवस्थेचीं कामे करून येतलेली आहेत. 
महाराज विद्ानांचे चहाते आहेत, व त्यांनीं आश्रय दिला नाह असा विद्वान् 

0) 
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महाराष्ट्रात कचित् आढव्ल. प्रकृतीच्या स्वास्थ्यासाटीं महाराजाना 
दश्चाबाहेर रहावे लागत असून सुद्धां त्यांनीं आपला सेबैध 
मराठी साहित्याक्ञी कसा अव्याहत ठेविला अहि, ह त्यांच्या गेल्या साहित्य 
संमेटनातीर अध्यक्षीय भाषणावरून सहज समजृन येणार आहे. त्यावेटर्च 
त्यांचे तें भाषण म्हणजे मराठी साहित्याचा इतिहास व वाढ या विषयावरचा 
एक संशोधनात्मक निबेधच आहे असे म्हटले अस्तां चालेल. 

वियाप्रसाराच्या बाबतीत महाराजांनीं आपल्या राज्यात पुष्कठढ प्रयत्न 
केले आहेत. वियती वाढ वे साश्चरता या बाबतीत बडोदं राज्याचा नवर 
रूोणत्याहि संस्थानपेभ्नां व खालसातीठ राज्यापक्षां पुष्क वर लगेक. आज 
कित्येक वर्षे संस्थानामध्यं सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण सुरू आहे. या सक्तीच्या 
शिक्षणामु्ें बहुजनसमाजांत वियेची वाढ होऊन तो समाज पुढारछेल्या 
समाजाबरोबर कायं करण्यास तयार होत आहे. महाराजांनी १९०४ मध्ये 
पुण न्यू इग्लिश स्कूरमध्यं ्चरेल्या भाषणांत म्हटल्याप्रमाणें देशातील 
कोणत्याहि एका समाजाचं शिक्षण होऊन देश्ञाचा उत्कर्ष होणार नाही; 
दृशां तीर सवै घटकांना सारखी संधि मिव्ाली तरच सर्वं ॒राष्राचा उत्कर्ष 
होईल. महारार्जाना ही गोष्ठ पटल्यामुद त्यांनी बहुजनसमाजाच्या शिक्षणाचा 
प्रन पहिल्या प्रथम हाती घतला व सक्तीच्या शिक्षणासारखे कायदे पास करून 

बहुजनसमाजाठा शिक्षण पेणं भाग पाडले. कोणत्याहि राजाच पहिल 
आणि महत्वाचं कोणतें कर्तव्य असे तर तं आपल्या प्रजाजनांना 
वियादान देण ह होय. प्रजाजनपिकी ज्या लोकांना विदेची अभि. 
रुचि लागली असते ते वियादानासादी उत्पन्न केलेल्या संधीचा 
फायदा घेतात, परतु जे अज्ञानांधक्ारांत पडलेटे असतात त्यांना 
स्वतः आंदून काटल्याशिवाय जगांत काय चालले आहे ह दिसत नार. 
आपल्या हिदुस्थानांतल्य'प्रमाणें बडेदे राज्यांतहि विद्येत मागासछेल्या 
लोकांची संख्या फार आहे. राज्य चाल्वावयाचं म्हणजे रिकलेल्या थोड्या 
लेकांना संतुष्ट ठेवून चाङवितां येत नाहीं राज्य चिरस्थायी व सुकर होण्यास 
बहुजन समाजाचा पाडिबा पाहिजे. प्रजपेकीं फार मोठा भाग अज्ञानी राहि- 
व्यास राज्यात होणान्या सुधारणांचा छो्काना फायदा षेतां येणार नार्ही. 
तेव्हां अनज्ञानाधकारांत खितपत पडलेल्या लोकांना हातभार लावून वर 

९ 

आणणे हं फार मोठें व कर्दीण काम अहि, व तें श्री. महारा्जानीं केँ 
यासा ते अभिनद्नास पात्र आहेत. 
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असतो. त्याला शिक्षण घ्यावयास्र छावावयाचं म्हणजे त्याच्याकरितां 
नुसत्या राता उघदडून चालणार नाहीं. त्याला मोफत शिक्षण दिर्टे 
पाहिजे, एवच नन्हे तर पुस्तके, कपडेलत्ते व॒ इतर मदत यांची सोय 
करावयास पाहिजे. प्राथमिकं राटार्तल १ ते €& यत्तेतीर मागासठेल्या 
वगोच्या वियार्थं-वियार्थिनींसादीं ५ हजार रुपयांची तरतद् सरकारी बजेटमर््ये 
करून ठेविठी आहे. त्याशिवाय अत्यजांच्या मुरामुर्लीकरितां १,७२८ रुपये 
वियावेतनासादीं राखून ठेवकेढे अहित. त्यांना रिक्षण तर मोफत मिव्छते, पण 
त्या्िवाय त्यांना पुस्तक, पायया व इतर साहित्यहि मोफत दि जाते. 
बडेोदं राज्याच्या नवसारी प्रातामध्यं मागासलेल्या वर्गाचा भरणा फार आहे. 
त्याठ्किणीं सरकारने स्वखचनिं मुांमुरीकरितां वसतिगृहं चालविटीं आहेत. 
उदाहरणा, सोनगड, व्यारा, महुवा, वांकटढ, अनावढ, अमरेरी आणि 
दारका या ठिकाणी धाणका व वाघेर् छोकांकरितां चाखविलेरीं वसतिगृहं. 
यारिवाय अस्पुर्यांकरितां बडेदँ, नवसाशे, पाटण व अमरेटी याठिकाणीं 
चारुविलेलीं वसतिगृहं आहेत. या वसतिगरहांुढे मागासलेल्या वगीतील रोकांना 
उत्तम शिक्षण मिद्ून शिवाय चांगल्या परिस्थितींत वादण्याची संधि मिक्ते 
अस्पर्य व रानरी लोक यांच्या घरची स्थिति कोणत्याहि र्तीनें शिक्षणाठा 
पोषक नसते. उलट आहबाप व शेजारी याँच्यामर्टे वाईट संवयी लागून स 
सुधारण्याचा संभव नसतो. अश्चा मुलाना नसत मोफत शिक्षण व विद्यावेतन 
देऊन भागणार नाहीं, तर त्यांना रहानपणापासृनच त्यांच्या मूक परिस्थितीं- 
तून कादून स्वच्छ व स्वतंत्र वातावरणांत वाढविणिं जरूर आहे. ही गोष्ठ, या 
लोकांकरितां स्वतंत्र वसतिगरहं काटणे, याम॒टेच शव्य होल 

हायस्कुलंताल शिक्षणासादीं मागासङेल्या वर्ग तीर वियाथ्यं।करितां सरकारी 
चजटामध्ये १६ विद्यावेतनासा सु. १,२६८ राखून ठेविङे आहेत. याशिवाय 
जपृष्य मुखांकरितां २१ वियावेतनासादीं रु. १,१८८ राखून ठेविले आहेत. 
यांना मोफत शिक्षण मिक्त ते निराव्डेैच. दुय्यम शिक्षणाकरितां मागासछेल्या 
वगौतीठ वियाथ्यीकरितां स्वतंत्र वसतिगरहं नार्हीत. पण जरूर पडल्यास 
असलेल्या वसतिगरहाम््य त्यांना प्रथम संपि देण्यात येते. गरीब विदयार्थ्याना 
पुस्तके वगेरे शिक्षणसाहित्य मोफत देण्याची सोय केलेली आहे. 

कटेजमध्यं स॒द्धां मागास्छेल्या वगीच्या शिक्षणाची सोय केठेटी आहे. 
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स्कालरहिंपा व वसतिगृह यांची सोय मागासकेल्या वर्गाकासिं निराटी केटी 
नसटी तरी अशा वर्गातीर मुलांस जरूर पडल्यास प्रथम संधि देण्यात येते. 
तसंच अत्यजांकरितां ९ व ठाकरडा जातीकातिं २५ अरा स्पेशल स्काल- 
शिंपा महराजांनी नुकत्याच मेजुर केल्या आहेत. द्ैनिंग केलिजांत शिक्षण 
घेणाय्या सवेच टोकांना वि्यवितन मिलठतात. 

कलाभवनमध्य मागासलेल्या वगोतील ठोकाना रिक्षण देण्या- 
करतां रु. १,३६८ राखून ठेविले अहित, तसेंच अस्पृर्य वगीतीट 
वियाथ्यंकारेतां र. ७२० राखून ठेविले आहेत. नवसारी, ग्यारा, 
सोनगड व महुवा या भागांतुून जे मागासछेल्या जातीचि वियार्थी येतात, 
त्यांना कलाभुवनमध्यं मोफत शिक्षण दिष्टे जाते. कोणत्याहि प्रातांतल्या 
अस्पर्य वियाथ्याकदून कलाभुवनध्यं फी षेतरी जात नाशं. वसतिगहाच्या 
वाचतीत कलाभवनमध्ये स्वतंत्र सोय नसी तरी मागासरेल्या वर्गाच्या 
वियाथ्यौस प्रथम संधि दिठी जाते. पुस्तक वगैरे शिक्षणसाहित्य मोफत 
देण्याची व्यवस्था ब्याठेटी आहे. सारांदा, बडोदं संस्थानां तीर सर्वं शिक्षण- 
संस्थांमध्यं मागासलेल्या व अस्पृश्य वर्गाकरितां सवक्ती ठेविल्या आहेत. 
यारिवाय इतर वियाथ्यौना ज्या सवलती मिढतात त्याहि मिक्विण्याचा 
अशा वियार््योना हक्छ पोंचते च, 

परदेशांत जाऊन उच्च शिक्षण वेण्याकरितां मागासछेल्या वर्गासा्ठीं जरी 
स्वतत्र अरी कांहीं सोय नसली तरी, संस्थानामघ्यें चादर असलेल्या “ फरिन 
स्टडी लोन अड स्कोलशिप रुल्सचा ? त्यांना फायदा घेतां येतो. अहा 
रीतीने मागासलेल्या वगोतीर बय्याच वियार््यना परदेशी पाठवून ्िकवून 
आणिलेटें स्वाना माहीत आहे. 

वरीट स्वं विवेचनावरून मागासछेल्या वर्णाच्या शिक्षणाकरितां महाराजांनीं 
कसकसे प्रयत्न केले हं लक्षांत येण्यासारखं आहे, संस्थानांत काय किंवा 
संस्थानावहिर काय मागासलेल्या वर्गाची टोकसंख्या फार आहे. त्याच्या 
शिक्षणाकरितां कोणतेहि प्रयत्न अपुरेच पडणार आहेत. संस्थानामरध्ये मागास- 
रल्या वर्गाच्या शिक्षणाकरितां केठेठे महाराजां चे प्रयत्न जरी पृष्कढ असे 
तरी ते महार।जांना व प्रजाजनांनाहि अपुरेच आहेत. अजूनहि कित्येक वर्ष 
या लोकांना महाराजां ची वाढत्या प्रमाणात मदत रगे व ती त्यांना मिटेढ 
अङी आम्हांला खानी वाटते. 



१७२ श्रीसयाजीगोरवग्रंथ 
7 0009, क क क काक क क ष क 0 नि नि नि 

लोकाना दिके ज्ञानदान चालू ठेवण्यासादी महाराजानीं फिरत्या वाचना- 
ख्यां ची व्यवस्था केठेटी आहे. हीहि एक अभिमानाची गोष्ट आहे. फिरतीं 
वाचनाल्यें हा बडोदुं संस्थानाचा विङेष आहे अक्षी व्यवस्था इतर कचि- 
तच सपडेल. मागासलेल्या वर्गामर््यं नुसती रोक्षणिक प्रगति करूनच महाराज 
थांबले नाहीत, तर त्यांनी लोकांच्या विचारांत नर्वान भर घालण्याकरितां 
पाश्चिमात्य भाषेतील पृस्तकांची भाषांतर करून येऊन तीं आपल्या प्रजंतीट 
सुरक्षित वगा उपटन्ध होतीक अङी करून ठेविली आहेत. देशाचा 
उत्कषं॒होण्याकःरेतां समाज नुसता साक्षर होऊन चात नाही, तर 
त्याच्या ज्ञानांत भर पडत गेरी पाहिजि. ज्ञान पाश्चात्य असो अगर 
पोर्वात्य असो, तें सर्वं जगाच्या माटकीच आहे. ज्ञानावर सर्वीचा हक सारखा 
आहे. अर्थात् ज्ञान जर स्वाना उपलन्ध करून यावयाचँ असे तर तें 
दरहाभाषेत आणे पाहिजे. ही सोय महाराज सरकारांनी कटी याबहल 
प्रजाजन व इतर छोक व्यांचे सदेव कणी राहातीट. 

अज्ञानामुटं बहुजन समाजाचे अनेकप्रकारं नुकसान आटे आहे. पूर्वीच्या 
चांगल्या आचारविचारांचा रोप होऊन त्यांच्या ठिकाणी विपरिति आचार 
विचार धमोच्या नांवाखाली रूढ जललव ते बहूुजन-समाजास अधोगतीस 
नेऊं छागल. यासाठी विद्यादानावरोबरच समाजस्ुधारणेकडसुद्धां महाराजांना 
रक्ष यावे लागले. अस्पुयांवर होणारा अन्याय, अनाठायी होणाव्या दान- 
धमाला आदा, धार्मिक स्वातंञ्य, विवाहव्यवस्थंत सुधारणा इत्यादि बाबतींत 
महाराजांनी कायदे पास करून घेतले आहेत. 

आपल्या प्रजेतीर प्रत्येक व्यक्तीनें करावयाची गोष्ट कार्यकारणभाव लक्षात 
घेऊन करावी असं महाराजांना वाटते. केव पूर्वपरंपरा चात आदी आहि 
म्हणून अंधश्रद्धेनं सर्वं गोष्टी करीत राहाव्या हं महाराजांना इष्ट वाटत नाही. 
म्हणुन महाराजांनी आपल्या संस्थानांत नर्वान नवीन गोष्टी आणन लोकमध्ये 
अद्भुत जागति उत्पन्न कठी. कोहि त्यांना नवीन विचार किंवा नवीन विचाराचा 
मनुष्य सांपडला की, ते ताबडतोब जवक करतात व त्याचा फायदा आपल्या 
संस्थानामध्य प्रथम देतात. महाराजांनी चांगल्या माणस;चा एकं संचच 
करून ठेविला आहे व त्याच्या मदृतीन ते आपला राज्यकारभार चाट्कितित्त. _ 
ते स्वतः फार मेहनत करतात व मेहनत करणारा मनुष्य त्यांना फार आव- 
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डतो. खरोखरच प्रजेचँ कल्याण हा त्यांना मोक्ष वाटतो वत्या दिषेनैते 
अव्याहत कायं करीत असतात असेच आदद्रन यट. 

श्री. महाराजांनी आपल्या संस्थानामधीटच मागासरेल्या वर्गचं कत्याण 
केर आहे अं नसून बाहेरीट मागासटेल्या वर्गाकडेसुद्धां त्यांनी आपे 
लक्ष पां चविलेटं आहे. पुण्यांतीर उेकन मराडा एज्यु ° अॐसोसिएशनला 
त्यां चेकड्न फार मोदी मदत आज कित्येक वर्षे मिवत आहे. मराडा समाजा- 
मध्यै आज जी चार शिकलठेटी माणसं दिसत अहित त्याच सर्वं श्रेय 
श्री ° महाराजांकडच आहे. मराठा समाज जसा फार मोडा तसा तो विर्येत फार 
मागासलेला आहे. या समाजामध्यं राज्यकारभाराटा आवकष्यक असे कांही 
नैसर्गिक गुण आहेत. या ठोकांस योग्य प्रकारचे शिक्षण देऊन या 
गुणांचा विकास केल्यास त्यांचा स्व लोकांस फार उपयोग होईल असँ 
वाटून महाराजांनी त्या दृष्ठीनं संस्थानांत व संस्थानाबाहेर प्रयत्न केले 
आहेत. डेक्न मराठा एज्यु > असो ० शिवाय इतर जिल्द्यांच्या ठिकाणी 
वसतिगरहासारख्या मरार््याच्या ज्या काही थोड्या शेक्षणिक संस्था 

आहित त्यांनाहि महाराजांची थोडीफार मदत ्ाठेटी अहि. याचप्रमाणें 

संस्थानाबाहरठ मागासलेल्या वर्गाच्या इतर संस्थाना सुद्धां महाराजां ची मदत 
्ालेरीं आहे. यासाठी अचिर मागासटेढा समाज महाराजांच्या या काया- 
बहट सदेव कणी राहील याबहर शका नाश. मागासटेल्या वर्गाचीं सर्ध्याची 
रोक्षाणिक प्रगति जरी सर्वतेपरि समाधानकारक नसटी तरी जी कांहीं भादी 
फार दिसत आहे त्याचं श्रेय महाराजाना आहे री गोष्ट यथं नमुद् करणे 
अवदय आहे. या वर्गाच्य। उन्नर्तकरतां अयापि पुष्कव्ड प्रयत्न होर्ण जरूर 
आहि. असे प्रयत्न महाराजांकद्ून हीतीटच, पण अद्रा प्रयत्नांना मह।राजां- 

कडन मदत ्ञाल्यारशिवाय राहणार नाही असं आम्हाला वारते. 

रोवरीं प्रजेच्या कल्याणाकरितां सदैव ्चटणान्या या राजाला उदंड आयुष्य 
व अखड सौख्य मिटो अक्षी त्या दयाघन प्रभूच्या चरणी प्रार्थना करून 
हा लबलेटा रेख पुरा करितो. श्रीमत सयाजीराव गायकवाड महाराजांचा 
सदेव जयजयकार असो. इत्यटम् । 
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४२०। ॐ तमसो मा ज्योतिगंमय. ५।यीन् समयनी, स भ(वन्। मेर्वी 
मघी इधन 8 ३ ततमनषटनमभ तेने परियम धयु हर अपया 
थं श्य छे; मन् सत्त्यालमभा पयु सा लाननालुं भन वध्ये 
२५ ४९३ म ०८२५ पथु संडे(य उरत् न ४।२्य् नथ. सनयं ७ सभ्य 
६११२ । १।य१। लु २डय्य श्री गत ५७।२।० २।इमे मर।म२ 
सम पेन अयम भूउनने। मद्धितीय प्रयास अया छे, ने तेने 
नीच । ग्लौ १३।६२॥। २।०य् २।३ ११ १३६२ -२।०य ४रत्} भी 
२१ १६ इ६' ५९ न्नय छ. श्रीमतने न्यारे न्या भ्र भन्ये! 
8 रे यरे त२। श्रम् प।त।न॥ (ियारे( अन्म (भथा ९५२५४ 

ध्] २५५०।थ् हाय छ मने सन वरट् भ्रन्गलुं तक्ष ३, 9. 
ण्गतन्। ३! पथु (नषयमं न्ने श्रीगतने मपू ग्प्रस्प्ति इयते 
ते शिक्षय छे भने प २५! तरी सेरु = $ड्तु भस् 8 
२।६२। २।०५य (िक्षणु ५४७० सथू नधारेभ वधर र४म् मयय छ, 

२।न॑ ०्म ण्म तप् तेम तम ५४1२ मने तनी साय ५त। 
पथु वधे से सत्य (वपे भत् वतम्न युगम समवतः नथु छेनी 
६७९ सेप्रु(यित्, ०2 सेड = स्था रद पातन मामत > 
(तयार अयां इरे सने ग्यनड्ारमा शून्य इय, तन्! सुरपने मापस 
११।न५ टेऽश्चनी §षम्। येय रीते म पासे छीसे मयीन् नम् 
२२।६२ी $२०१।न। स'चन्। धय। सेणछा इता छता पयु धया धम् 
नेत।मेासे मणा (इन्ड्स्तमनने। नास ऽरी १।त। पर्मनी घ्न्य 
नभने$ स्थणे १२४११। ५१८ ऽया ठे. नेक धमन मनुयायीमे। यीन, 
१्दष।न्, तगरे सथाम गचटने पथु तयन बहनी पदस्थिति (य।२ 
ध्री धम् भ्रयार ३२५ यूञय्। नथा. रञरायाय, रमावन्वयाय 
१९५९।२।य १ जरे म यरचमि (इन्हृस्ताननी २।न्॥। री (निन्य 
भ५०य। छ सेम ६(१७।२ €परथ मालम् द सवे छे. श्युन। 
शणम् धमु आचान्य् इानथी तेने मय् % पयैटन् रनामा मान्यु 

0 ^ 
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डपुंये १त मरी, पथु तेमां सेढ सलयत्। रहद्ु ॐ पयटनथी 
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पेतन्। च्ड्पारन मजे यु ६। दये(ग। म । री ४२० ७०८ मने 
भ२५ ०००१ ६२ देश ५य् तमन, «इपपरी तरीडेनी प्यति अस्री 
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७२ ६भ। तयां (िन्। याते सेम नथा, (इर्ड्रेतमननी, अन्ग 
तनी ५०५३ सेड मट्पयनमायु मे$ य़ छे, सने न्ने (इनइस्त(नने 
२ ५७।य्जभ। पता यजय स्थन भेजने इय त्ा तेने भजति 
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२५य्/न्। सम मर्यास् उरन।नी ३२ २३ 
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०६। (नितेयेाने। मज्यास् $रीने न्नपतन पाछा मान्या त्यादे तेमते 
व्ण प(नन्। रान्य वीतम् भण वेता अर्या, ते मभचने रान्यन् 
०६६ न्६। मातस सपनम मन्या मने परदेशी इनसे 
५२८२ ४२१। भ ङ्यो. मरद्ध ०८ न्म प(नीसेत मय्या नड; तेभ्य 
५२६२५ इ{२॥५५।२ भ युसे।न भाक्ावी तमन २।०८यन्। २(४३।२ 
२५५१], तगन्( इथ तये ग्वपानीसेते तालीम मपत। भदै. मन् 
भ(रथुपमे र न्यपत " णीया” ऽडतचतुं डतु त ० गनपून् मत्ये 
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सिख्नी ३।(२भ{ २।व् गयु ठ. ° पारम्। तेर् न्नगतन( मधः दसन 
६२।०य् छे ते पेतानी सम[द&ध सने मणात् -५५।द भतत 
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परदेश क्ण त्याना (द्यु गते सस्प्रूतिन मस्यासथी मायल 
६८४८ (१९५ मन् तुदनातलम्४ मम छे, गणने ते देशने तेनी सस्र 
(तने नरे भापस मन्याय ४रत्। मरणम छीमे. सेड भरन मी 
भ१्न्। समधम माव त्यषरे ते तेने ०२।५२ स ९ छे मने 
तेनी. सये चाताना नियादनी मते सेंद्रा सप ते रेषे, 
ग्भमे तथी शजतनी मन्नयेा नस्ये प्रेम इतपने थं विश्वम २।(्ति 
भ्सदे छ (न्इस्थान् न्या से तरश्यी (शमन, टेरे" षसथ 
२।०५य्त् ५ ९५६५ ०4६५ ४२५ (नय(मितत्।, मेरा(+8 (गा, 
इपर र्ती, अन्यशीय सता मेन् मनन् समानता शमे, 

त्. ण तर्य (इर्त।ग पेषते ते दृशे।न् च्य अश्रं तर्न २।१, 
२२५५५ म्भने २५००८।ने! ठ २1 मपे 8 ्। रीते * ऋजतनी 
१५०५२ येऽ परनन §१४।२ र्ध १३ 8. 

पथु जला से स्जत्यनी चत् ध्यानम सामवानी ०२ 8. 
परदेशी (रक्षय वीघ। ५४ त्यनी सेस्ध्रूतिथी खण्य ननीते संस्थ 
(तलौ यछ) सयुभ्यु ऽरनालुं नथ, पयु व्यानी १(र(्थि(तिनेष 
०५७य् स ४२, १ ५(२(६(तम् २५१२ १(६(थ(त २।य स२१।नन्ानी 
०८३२ छ. स्यत्, ०७५।२, ५५, तिरा न नञरे ५।०५त।न। स।न>८ 
6१५य्(ग सः पस्। ० ३ दीते री २४, तयान तत्वेन डेषु 
३५ २५५८५०१९] (पयु स भन्छन् मलु्रुूणत्ा धायसा सन् सात 
पन्न (नयारे। उ२न।नी मत९य३ता पयु छ. इ सनी म।६४ स६२(द- 
व४य(द र/णनानी पस् ०२२ छे; ग्भने से स्ये २० परदेश 
(श क्षयुने। परेपूरे। ५।९५ ७५।पलु मेन् ९१ 

७१५२ ष्युचल। भध। (यारे, श्रीमत् १६।२० समे श्युे व्यु 
भरय॑गे ग्याम्यान्। कषरा दन्यः छे. परदेशी (शद्षणु मनत 
।१६॥ भ।घुसे॥ र।त्यन। १९६२ &२१।म् धषु, ऽपय भाय छ 
मन, ५०५ १२देशन्। 5।९॥ चेर भेडा भने 8 सेमे श्रयतलु यत्य 
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9४. ५५ 6६ त ० थ श्राभत् १२६१) (थिक्षधुनान। नपयुसेते रन्यन् 
प्६। श६। ५(य्४।२१ ०५य् छ मन् १३६२ २।०यने/ दीव डती 
रीत ६२ भने भाहलस्त थाय भते अन्न ठम् छुणी थाय मे नेना 
४२४५ २ छे. श्रमतनी २॥ निन मननात् वीपे विदन् १३१५ 
न्मा रन्न्यन् राम् रान्नयनी इयमा मप्पषठे., 

अन्य मने र।न्नयने परदशा (शक्षयुना तम भये इतेथी 
भते §६।२ (नयमे! धस्य छ. तेमे।श्रानी मे$ "६२ ये.०८।म 
वीध ६२ तप् २८०२५ न5रे।भाथ व्यु स्यु > युसेाने श्ु६। ०६। 
(११य्/ मनम् भटे परटथ म1४५१।५। मव 8. २। रीत १।२। 
भ।धुसे(त् रन्नय तरश (२५९ (त २५ १न्।म। २३8. ग 
येन्ननाने मवुसखरीन् १२६२५ ०२ > युसेणन ७५२ २४५ २॥२ 8 
मभते 2 येान्छनान् समये रान्म्यन्। नडेन मल्यास।(यंड २० 
म्भा पनाम २१ छ, .ग्भा लजमभज सेड कषेन्ा मसे पणार भनेषि. 

२९य।२ संधा > पडवी-(शिष्यचर(त्तिगी, य्। नात्! म पम्यासं 
भ युस वीष। 8, तमनी ५७० श्रीमत १,७४,७० इषम! भर्या 
छ, ५ प्यास भ( युदय प्रदेशम्) चरघने नीयेना निचयं सान 
भेणन्युं छ. से(निररी से(-०्८(न मिग, ६४३४९४६ (०८०२, 
ध।तशा स मन् मदुर (रलपशाच्, (क्षुरस्) ओधधमेाल्, णनी, 
६१।, ० पर, माग, मथशास, म।य४ भने २।०६य तन, नाद्यं मने 
स ५(८ शाख, ९७। पम् भन् स्टेशनरी, युस्वशमदय, मेतीनाद, अड 
री "३५1, (३०३२०५९ न, इ टेदज्यवस्था, पवी ऽनयत्, ७।यह 
सस्त मन् (शक्षयुशाख निभरे, 

०९0-ध।र र४म् २५ १५।नी-येन्नाना चम् मत्यार सीमा 
सेग्खीख भयु वीच 8. १५। १,३६,५५३ ३ पो भनी २७४ 
२८४६ 8. ५ ये।क्नाने सूये नीयेना विषयजं सन् नेनननाम 
।०यु छे, उरी, २५०, तद। मन् यरणी निषनी भद्ीती, २४४९ 
(क्षय, (२ युश ख, >३१।४६९२ी, ६१, णनयु, ४३९९४ 
२(-०((२०५, श इर रयन्, (स(१8 सनि (गदे. 

२२-१४ 
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2 येन्छनाने ममतम मात् धयो! वभत थये नथी तथी 
तने ५।ल 8५२५ >^ थुसे'नी स*०५य्/ धल ३4 छे. तम॑ मास् अदीन 
म्थशाख मन् ६१ ममे विषयान भरे परदेश नामा मन्यु छ. 

७५२न. ४४५ 6१२४५ ०८घ।ओे ॐ म! नदय येन्न मेधने। 
6।म धथु। भायुख। वघ श मेम छ. तन (नयने पथु २।२\ ६९ 
म(८। >५०य्/ &. 

५४ येन् ( (सिन्य )-- 
१ २५ येान्नान्ा त।म नडह२ा रन्यनी भरनते भण्दये, म 

३।२ भसे ण. से. र्टेवी, पट्वी मेवली इनी नेर्घमे. 
२ 6भ६१।२ २।०५य् (५१६।(५४।द 6षर २९ ४२. तेन), युर्णुः 

४[५(९ ऽर्थे, भन् इ मरने (२१।२ से।६२ ४२१८६ मनये. 
3 य 6६०२ २।०५ (१६।(४५४।री स।ये मे$ ३५।त- 

ग्ु ४२ पयय. तेभ रुरव रञम् भणवानी इये तनाथ 
द. ५९ (भतगनी (१<डत् धर।नन्।२ माघयुसनी न्नमनजीरी 
०५। पन् ५३. ,€४तन्। वीमे। १य् ऽत२।५१॥ स्ये. 
नथु वपथ वधदरे परदशमा रद शथे ९. 

५ ५२९ शधन पाताना मन्यासनी मघी इदरीऽत् ७ भद्मि 
म।४त नी ५३ 8. 

६ परटेशमभाथ मान्या पछी वधाद पमार भप पवे। & नइ भे 
इरी ध६२७। 6१२ धर् २४ छ. रान्वयभ पछ न्यु 
पथी मय वते सधौ रान्यनी नेरी उरी ५३ छ; मनेन 
सेम न ४२१।भ २५५ त। मघी रम् मेड नमते २।७य् 
पाथ तं %३ 8 

७ ३।. ९०० तयारीना सपनम गत् छे. ५७. २१५) 
६२ भने 
पे\. ४) स्टिभिरम; भय ४२ क्ता मानता. 
३५. ७५) ४&० प।१४ुने भटे ६२ भदन. 
७१२ अभ्य् २४ श्भा पतताम सते, 
णी येएण्छन। ( इच र २४म् माचननी- दान ) 
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१-५ 6२ ५ (थर! धयु नव! देरश्टर सये ), 
९ परदेश भाथा सन्या पटी रान्य ते §भ६१।२ने त।यॐ २।8री 

प् ११ तेय वेवी मेध्ये, सने चेतना पणारभाथी 8२ 
(€> $ २५ग् मापा ३इु पडे ३२्द स्ये 

७ ० र४म् म्भापषन्।म् मवसे तेना 6१२ पर् रभयं सइ" ०या%/ 
गणुन्।भ( ग्ने 
नी ये।गन्। ( मरय २।४४ २०५ ) 

१ रन्धयन नेडदीमा सेपछमा सेष्टी पय तषनी अयमन 
न(४रीञरी ष्ये तेने मा यन्ननु त भग. 

२ भ्भस्यास दीने मान्या पटी मामा मेष्ठाः पय तेष 
सुधी रन्नयनी ने।४री इरवी पस्थ, साई भसन पणरने। 
गन म् चत्। प्य 

3 २५६ म(इन। पूर भगार २०्म् मते त पंत इछ २० तथ 
४२0 ॐभनी रन्न पथु मगदच, सेषट्रे मे नषथी तवादे 
२० (इ भणे. 

४ ५ र्न् वीध युरस७।२ भन् (नच(तवेतनम्। उपधं मतने। 
त स।नरे (३, 

२ मल्यास् ऽरीने मान्या पछी विद्े१ तम ५१/६१ 
इयेरग २९ §पर छे. 
परदेश च्छ्धने ४२५ निथेष भज्यासने। ताम् सन्नयन् भणे 
२२५ इय १५ २।त ११ सुधी ५५२ §€परात् मयु र४म 
न्मषना ॐ नथ ७म६नरना, मप् ण्ये ते रञ्मनाथी 
।९। म॑णे. 

५ (नयमेन मयुस्रने ° भ.युसे। परदश १य। इत्। तेमान्। 
९९ २॥ मत्ये रान्नयन्। ग्ट व्युहा भातमसेाना मद्िहदीमा ४ 
न्न् हरे च्यु रान्नयन्। वेदीवटमा पत् पतान गा माच 9. 
भेदनी १।त मे छे ॐ परटेश श ८१६ >य२।म थ ड, 5'31र- 
तत ड्य! भने, भन म(न २।य टसधं २५ यस भ] गम! मने 
पथ रान्य ग्भते अननत् वषु च४२५न ययु छ. 
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४डन्। भ मान्य छे. त भधा मायुसेने। ६(तडस पथु न्नयुन। %ते, 
9. अथ ध. स. १८०५ भ २. नहनाथ् दीद्धित मनते निनद्रभ्रसा४ 
६२।४ (२,५य (त 6६ (क्षय य। ख न्। ०९य्/ स ३२१६ १२दश् ०२ 
७९।. स्याथ ग्णन्या पृष्ी सन्न् गुहस्य दन्नयना गनी मातन 
म्।४दरी ४दी रज्य सने म्रनमनी सेन् भरन्नवी 8. २ दीद्ित २०य- 
(५।(५४॥२ी तरी २॥8§ १ ११ ५८२ उदी इवे नितवतत यछ, 
ग्मन् २।. देस(धमे पथु पुरुप शिक्षयुपदति इश नाना मभ्य 
००४य्। ५४ सन् [त् (१६४२ तदी भभ ४ 8, २५. र. रे. 
स।वत भन् २।, ७३1 २५।६ पाञ्याने सुमे (चच्द्िद् मन् हेग 
१९ मे मे विषिय्। ९भवत्। मेदनम सान्या इता पद्यु मदयादे 
तेसे॥ निधमान नथी. पछी २. १३१५२, २, (९६ न युचयै 
स्ने २६. ५१।२ने मनुमे (श लपशख, ०३१।२, ममे मर्थथास मने 
२।०८तन से (विषयान मत्यास् माटे नेाडल्या इत्. भत्यारे २।, 
८६१५५४२ ए।०्यन्। २.७य् (शलपशाली छे, २।. नादयुनग् सरसम छे 
ग्भने इ. पवार अजति माताना ज्य मधिषरी ए. तम भर 
२।भ। उ. पुरप।तम६।स पदरेतन भन् २८, 3त४२मे ६१ मने (क्ष 
२२ खन् मद मे८उल्य्/ इता. मा मे सदयडस्येः रान्यनी नेषएरीम 
ग्भत्थारे नथ, पयु रान्नयनी म्र पतपताना (कषयम मद्भितीयै 
भं जय। उ अने तेते मपा य श्रमरत्ते धटे 8. ॐ०।४ सभय 
२।. भजनम देस, २८. न्मामे३४२, (२५. ) परसि मने इुअतञर, 
२५. अदर मने २. न्युरात भायडेन्ाउ, २, यितममयु स्मन, 
२६. २।२२.६ ५त।२ ग्भने श्रमती स्नहतत्ा। १६२ ०५ज- 
४५) नद्य सने सेमान्न्थास) उननयु भने युस्तेशदय, 
च।५५०य ३णवय, भती दी, ३७४।२, भन् (इन्डरगाट्न मे विषि- 
येन् भटे जेपदनामां मान्या इता, तमाथी पञ्स स्न् डतर 
२० री गय! छ. अ. म(ग्से४दे वनिततयतथी ५५७ भाकीने रान्नयनी 
म।४री २।३। वभत दी म्भन् भत्रे त भुनदभा १४।त ऽर 9 
न्ते ६(तित् वर्मन सेर सम्य नता 8. हतत, रथं रे अम् उ. 
००२०३४२ ४२, २६५५ 8 १ ५२६१ (थक्षथुन। २५८१ ०, मते तेथी 

क, 
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प भयेन ॐ युय भति ततुं इय ते सलमत श्रीमतने % ५५ ५ 
णेरधे. ०६ीन्। भ युस मलार २. भगननादयं इसा म 
भपताना मदधिारी छे. २।. णयञन३ लरञरी भमत ६२ छे, २।. सने 
न्भन् २६. ५५२ मेतीनाै मने संड्डरी मातान्। मयिषरीमे। 98 
नभे म. य. सनत, नर सी शिक्षथु१दति ५8श।नारन 
म,(-२५6 छे. 

०5८४ नघा पी स. २८५१२६२ भाने पय्, मन् ( २१, ) 
न्भ, सेय साध, २।, सर्र णे मने २. नेातीराम् मड, २५. 
81, २५, ४१६७ शणे, २।. यी भत. श्र सने २।, $थुथर् 
६।%4।७ाने ग्यथेशासख, ७।प४।म् मने स्टेशनरी, ०॥०४।१, इत 
०१२, ३(म४त 28 द सने मयशाख मे विषयान वधु 
मभर्यासने् भटे परश नेाञतनाभा सान्या हत्, म(माथीस्व, 
५।४ (२१।यन्। ००५ ०ध्। गुषखस्ये। राग्नयन्। २(े४(रीमे। थया छ, 
२. ५।न् ५९4 मत्यारे युर अम६।२ मन् रन्धनी ४ र।०री २।०। १ 
स९।२६ 8. २८. 3।णे छ! पभानाना। मिदर 8, २, म ००नी 
०।त। मा छे, २।. यड मग भताना, रा. मेष. श्णे भानभी 
णातामा छे ममन मत्यारे भद्रान २।इ०५न५ से. 2. ची. 8, २. 
श्रद् ४५७१ ३(*४त २४न।त६[ मने २.० -(त।॥ मस २ छे 
भन् २।. ६।44०५ २॥-म्॥ ०५६२न्( यम्य स(ध४।री 8. 

७५२० भ।घुसे। ५२६९५] २ज्या पछी गीम् ३९5४ २७. 
स्थने १ ४। परद्श मे।उततामा मान्या, २, भेारेश्चर रय, अ 
8३, २ ०. भ।र, ( २१. ) 3 ध्५डग, २५. ६४५, उ. मरनीकना, 
(९१) रये, (नगरे मयुञमे पेली ४१।यत्, स॑स्छरेत मने शिक्षया ख, 
"थश स गने २५८८, प।वीस् ४१।यत, जरे वषय ९ 
चन् टे व्यु गयु दथ, भ ४१ भ सान्या इता. मामन 8. 
२।यु 6२४२ ५५५६ 8 उ[, त अथम् १३६२५ अद्म सस्वना 
ब्रदैचर इत मने इ। तमा रा क्यना। नायम् विधाचिषप्यी तरी इभ 
रे 8; 8१. ।र२ ५डस।य्। भतन भासी. पपवीस् नायम सना छ; 
513०८२५ ६१।५।त। श्युदी युद शज्या अम उरे 8. म 98 
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भे अर् कषमि पयु २. जीममाष् रत्रा, ड. निमान४र, २, मन्म 
री मने इ. दीनान् मयसान्ते मने २९४।२, ६१, (६.इस्तानयु 
%०तगी अन्नमयं स्थन॑ मने हना से (निनयन मपे जेडतनभा 
न्या इत।. २।, साध सड४।२ णातामा अम् उरे छ. 3. निमा 
४२ न्मन टच) ६१।०त म् छे, सने २. भ.न्मरीम। इयर 
भैष्यनतीं ऽयेरीमां भनी भहटनीसय" ७२ उरे छे. भयु य् २... 
ॐ. ५446 सने २।. सेस, ११३ न् से(्न्निनिसरीग मने अयद्यन्। 
१९य्। सन् > टे २।०५य् त्रशथ म(४तनाभा मना छि, 
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४(१७।२ छ. ननी ये।०८।>। ४त९७।२ ५ प२४९॥ (२, 6५२ 
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४०४ (१६५ े। परदेश ६ २।०्य/ 8. मे नेयु नमः १ी २. 
2. मेम्. ६२४, 3।. मेन्. ती. पइत, भास् छपर, भीख २२६ 
५(३त्, २।. उमल्यु. ३/5 मने श्रीमत से. णी. पादरे राम्यनी वान 
तर्धने मलुञभे (िक्षय॒शाख, (मिञवधश्टरी, ॐणवस, ६।, यरणी 
भने तेत (नपेनी भाती म॑ने उेगनद्ीते मादे जया इता. ममाथ 
न्भतय्।र २. दसं नवसरी अत्मा नायम् समा छ स. पड्ति 
स्ार।०य् ण्यतान। मुण्य, मधिष्ठारी, छे भन् गस् पर गल्लः इर 



महाराजं चा यणगौरव १८९ 

२२ ३५ रे छे. २ 8९6। वर्षाभ पु २. च मे(ष्निग- 
रजिन म्, २।. १३२५२ शड़रस्यनाने भ, २५. दीपे (सित सर्व- 
सेनी परीक्षते भद्ध गते उ. ६।स हनन मम्यासने ८ तन 
तरधन् गमे! 9. २. तउने२४र ऽक सेतनन्ा (यनम मतान 
२०२ २२ 8. 

२१९२।२५।२३ रण्भनी य्(*न्।न् मओ वद ६२। ४३०८१ ६८त्- 
७।स भने मयेशासखन। प्रदे न्यातवीन् भडत्। २५५२५ खन्। १ 
ग्र्या स् भधर, २. §पन्द १६, (शक्षयुशासन। सन्यास मादे मन् 
३५. क (नय नेनेरे।गन्ा सस्याक्त मष्ट परदेश रघ ०० छ मने 
प।१।न। स।नन्। तास् भन्ने प छ. उ. क्षे(नियने सत त्ष सधी 
६२ ५(७न् च युस, ३ न्नतपयार तरीडे वधार ग्नम 
।ज्य्/ छ. 

परा ७४४ 6षरथा २५४ युपे ॐ श्रत ९।२०्द 
२५ ५२६२ (२ भ५११।न! म्(ग ५<६। ऽरी प्य् छे मने 
७५२ %य।ज्य्। म्रभषयु तमाश्रमे घम् मते नतित, सेह २४ 
(व परटे९॥ (शक्ष्युनी य म५ने। त।स मनेड भयुसाने 
स्या छे सन् तभे राज्यम् ०१०६२ भरेदी ०५०य्( म 
पर नागा भत्यने सभ मणापता स्तुत्य मयासि अयां ४, 
स(धि$(री सेस पथु रान्यनी, मने प्रन्यनी से ७२०।भ। यथ।श शिति 
यत्न ऽया छे, न्ने ॐ श्रीमतने पतान 6७ भने मयना अरमा 
धुम र९त। सत।५ १५१। नेमे त८त५ मय् नथ >‹ २।९॥ छे 
ड भूतभ भते ० ६।२त॥ दशावी मनेड भ।युसेषन् परदेशी 
(श क्षथत। रे 5५ य् छ त ताम सविष्यभा पयु १० % 
§६।२ताथी रान्वयन्। मधिश रीमान् मत् मन्मत साप मते ६६. 
आरीसे। चणन् अन्म श्रीम॑तने पृथु सतत गप ऋयुमुशप थद. 

> ¶ ण्युमे। श्रीमत् मह २०८ स1इ लु ०।०य्ान (दती व2।६२ २।९ 
२।।(६५ २.५५ सय [५०५ त।. २२-९२-३२ 



१८४ भीसयाजीभौरवभ्रंथ 

बडोदा विद्यापीठाची योजना 
( लेखक~प्रोफसर दृत्तो वामन पोतकार, बी. ए. सर परराम भाऊ कलेज, पुणे. ) 

श्रीमत सयाजीराव महाराज गायकवाड यांची वियाप्रीति सर्वत्र महद्युर 
आहे. नुकताच बडोदा केलिज या संस्थेच्या पन्नाश्ीचा महोत्सव मोग्या 
समारभे साजरा करण्यांत आला. तिचा आरंभ श्ञाटा त्यावेीं मु्छाची संख्या 
अगदीं थोडी होती; वाढत वाढत ती वियाथ्यीची संख्या सांप्रत रेकल्यानीं 
मोजावी छागत आहे. शाचख्विभाग व॒ वाङ्मयविभाग हे दोन्ही विभाग या 
केलिजांत चालू अस्रून त्यांची चांगल्या प्रकार भरभराट होत अहि. त्याचप्रमाणे 
सेंटर लायव्ररी व एकंदर गंथप्रसाराची चचवव्छ व योजना, सक्तीचे प्राथमिक 
शिक्षण, दस्यमरिक्षणाला होणारी मदत, संस्थानांत जागजागी असलेल्या दस्यम 
शिक्षणाच्या शाका, त्याचप्रमाणें कठाभवनासारखी उत्कृष्ट धेदेशिक्षणाची शाट, 
खाजगी महवियामेदिर, संस्कृत पाठशारखा, ओरिएटल इन्स्टियद्रूट, गायकवाड 
ओरिषएंटल सेरीज, अनेक प्रकारच्या ग्रंथमाला, निरनिराच्या प्रकारची संपन्न 
अरां संग्रहालय, संस्थानची रेल्वे व तिचे यंत्राङय (गोवा गेट), संगीत वियाल्य, 
मुरींच्या शारा, द्रनिंग केषलिजं, इत्यादि विदययाविषयक व॒ उदोगविषयक 
संस्थांचा जो प्रसार गेल्या पनास वषत श्रीमंत सयाजीराव यांचे राजव्टींत 
त्यांच्या उदार प्रोत्साहनानं आणि चतुर योजनेमुे ब सतत दक्षतेमु>ं स्चाला 
आहे तो पाहिला अक्षतां श्रीमंत सयाजीराव यांना कोणीहि धन्यवाद्च 

देल. इतका वियाप्रसार श्ाल्यावर साहजीकच कोणाच्याहि मनांत कल्पना 
येईल कीं, अश्ञा प्रगतिप्रिय संस्थानिकाच्या राज्यात त्याच्या मगदुराप्रमाणे 
एक स्वतंत्र विदयापीठ असर्व आणि अक्षी कल्पना बन्याच वेठी पुरे आली 
होती. यथं तिच्याबदटच पुढील रेखात कांही माहिती देऊन विवेचन 
करण्याचें योजिले आहे. 

देशी भाषा्च म्हणजे देरी मार्षेतून स्वे शिक्षण देणार असे एक महा- 
वियाल्य बडोयास स्थापण्याविषयीं कांहीं खटपट के. राजा सर टी. 
माधवराव यांच्या कारकीर्दीत श्चारी होती. परतु ती पु नेटास ठागून 
रगारूपास आरी नाही जिरूनच गेली. योग्य पाठबठ मिदन जर त्याच 
कल्पनेचा विस्तार हढनिश्च याने ्चाला असता तर कदाचित् बडोयांत, हिंदस्ता- 
नांत कोहि ठं नाही अश्ञाप्रकारचें, अपृवं कार्य सचाँ अस्ते, अखेर तो 
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मान निजाम सरकारने पटकावला असून उस्मानिया विद्यापीठ साप्रत चालू 
असलेठं सवस माहीत आहि. आणे बडोयास वियापीठाची कल्पना 
धीं निघूनहि त्यास मयाप मूतं स्वरूप आलेले नाही. मुंबई वियापीटा्षीं 
-वडोदा केटिज सांप्रत जोडलें आहे; मग निराठ्या वियापीटाची जरूरी काय 
असा प्रश्न या प्रकरणी प्रथम आपल्या डोव्यापुदँ उभा राहतो. मुंबई विया- 
पीटा्च) व्याप्ति मुबहईं इलाख्यापुरती आहे, आणि मुंबई हलास्यात सिंधी, 
गुजराती, मराठी व कानडी अङ्ञा चार भाषा बोरणारे लोक समावेरलेठे 
आहित. अर्थात् या चारी भाषा बोलणारांपेकी उच्च शिक्षणापर्यत जे पोँचतात 
त्याचं अध्ययन व अध्यापन हीं दोन्ही राजमान्य जी इंग्रजी भाषा तिच्या दारं 
चाकें असते. ही पद्धत॒ अत्यंत अन्याय्य, उफ्राटी व घातुक 
आहि, असे कोणासहि कबूल कर्वे लागेल. मुंबई इलाख्यात या 
पद्धतीचा दोष या पद्धतीतून शिकरेल्यांच्या ध्यानात जितक्या 
तीवतेने यावयास पाहिजे तितका आलेला दिसत नाहीं. याच कारण ती 
पद्धत॒ अगवठणी पडलेल्या लोकांच्या हातींच येथीर अध्ययन-अध्यापन 
आहे. परीक्षा घेणे व पदवी देण हाच आपला व्यवसाय असँ मंबईं वियापी- 
ठान कल्पिरे असल्यामुे व परीक्षा इलाख्यांतील मागें सांगितलेल्या चार 
भाषांत एकदम घेणे अडचणीच व वासाच असल्यामुे येथे इंग्रजीहि अनिवार्य 
होऊन बसली आहे. देक्ञी भाषां ची होणारी दुर्दशा या परिस्थितीमुटे फारच 
जाचक इ्याटेटा आहे. ततन सटून शाचड्द्ध अशा मार्गान चाुणारी चोख 
व्यवस्था करावयाचे म्हटले तर मरादी.गुजराती,कानडी व सिंधी असे भाषावार भाग 
पाडून त्यांत भाषावार वियापीठांची स्थापना करून सुरवात ब्हावयास पाहिजे, 
कानडी, गुजराती, मराठी व सिंधी अशीं चार विद्यापीठं निर्माण केल्याशिवाय 
त्या त्या भाषा बोलणाम्या लोकांच्या उच्च शिक्षणाची खरी व योग्य सोय 
होणार नाही. आगमा हीं विया्पीटे अस्तित्वांत आल्याशिवाय राहणार 
नार्हीत अशी आमची खातरी आहे. 

गुजराथ प्रातासार्दीं स्वतंत्र असं गुर्जर विदापीठ स्थापन होणें वर सागि. 
तल्याप्रमाणें कमप्राप्तच आहे; तथापि खुद गुर्जर मंडढीकटन या बाबर्तीत 
पाहिजे आहेत तसे नेटचे प्रयत्न होत नाहीत. गुजराथैतीर अरीकटीङ 
विरक्षण जाग्रति ही महात्मा गांधीच्या श्रमाचें व॒ तपश्चर्येचं फर होय. 
शुजरात विद्यापीठ या नांवाचा स्व्त॑त्र उपक्रम गार्धीच्या प्रोत्साहनार्न 
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कित्येक वर्षोपवीं सुरू ल्याला. परतु राजकारणाच्या आहच्ेपासून तों 
सुरक्षित राखतां आला नाहीं. यामे त्याचं कार्यं अप्रतिहत व अखौडित 
चकत नाही. परंतु गुजराथ विदयपीठ, नवजीवन, गांधी करे जे 
गुजरार्थतीर नवजागृतीचे पोरिंदि असे म्हणतां येतील त्यांनीं एकंदरीत 
गुजराथच्या जीवनामध्यं जी कांति घडवून आणिरी आहे तिच स्वरूप वर्च 
व्यापक व सखोल आहे. त्याचा परिणाम गुजराती जीवनाच्या सर्वं अंगांवर 
द्याला आहे. गुजरात खरोखरच नवजीवन धारण करीत आहे. अर्थात सर्ष- 

संग्राहक अशा प्रकारचं विद्यापीठ स्थापन करण्यासादीं खटपट करण्याला 

प्रस्त॒तचा समय गुजरार्तैत पुष्कठ अनुकूल आहे; मात्र केवर गांधीच्या चाको- 
रीन जावयाचा अग्रह धरण्यांत ताह टाभ नाहा. गुजरात प्रंताची संस्कृतिं 
विशिष्ट आहे. गुजराती समाज, त्याचे व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, पूरैतिहास, 
लोकस्वभाव वगेरेति विरिष्टपणा आहे. हा विशिष्टपणा अर्थात्च गुणदोष- 
मिश्रित आहे. गुजराती जीवनांतीर गुणाच सरक्षण व॒ संवर्धन करणे 
है सर्वं गुजराथ्याँचै प्रधान कर्तम्य आहे आणि या कर्तव्याची दिशा 
समाजास निरंतर दाखविण्याचं काम साक्षात् नसटै तरी परपरेनें 
विय्यापीढाच्या द्वार॑व उत्तमोत्तम होईल. गुजर भाषा, गुर्जर संस्कृति 
व गुर्जर भ्रमि यांच्या अभिव्ृद्धीशी गुजर वियापीठाचा अत्यंत निकट 
संबंध पोचतो आणि म्हणूनच गुजरातेच्या विशेषात् उत्तमत्वाचं संरक्षण 
व संवर्धन घद्धून येण्यासाठी वियापीठ स्थापण्याचा उद्योग गुजर बेघुभभिनीनी 
सत्वर हातीं घेतला पाहेजे. व्यापार हा गजरीयांचा प्राण आहे. व्यापार व 
देक्ञाहित यांचा चाल युगांत अत्य॑त निकट संबंध आहे. या व्यापारी युगात 
उ्थापाराची गहन व गूढ अक्षी विया बनविण्यांत आरी आहे. त्या वियेची 
जोपासना कर्णे ह भावी गुर्जर वियापीठाचं एक ध्येय असतावयास्र पाहिजे. 

मेबई विय्यापीटाच्या पुनघंटना कमेटीची स्थापना ज्लाल्यावर कांहीं 
दिवस गुजरात वियपीठाच्या प्रश्नान उचरु केठी होती. सर चिमणलाल 
सेटल्वाडप्रभति मंडीची एक कमेटीहि यासार्द। नेमण्यांत आली होती. 
परंतु गायकवाड सरकारच्या सुँटीला गुजरात विद्यापीठाचँ गागें 
बाधण्याची कल्पना पुँ आल्यावर ही कमेटी आपोआपच अतधान पावली. 
गायकवाड सरकारासमोर संस्थानच्या हिताच्या दृष विद्यापीठाच्या स्थाप- 
नेचा प्रश्न कैक वषै विचारार्थं होता. बडोयास वियापीठ स्थापन कें तर तं 
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संपूणं गुजरात देश्ाची गरज भागवी किंवा नाहीं हाही एक परश्च सोडरविर्णे 
या प्रकरणीं अवरय होतें. गुजरातेमध्ये कटठेवाडी संस्थानां चाहि प्रश्न साहजी- 
कच येतो. म्हणजे काठेवाड़ी संस्थाने, बडोदं संस्थान आणि निरि गुजरात 
या सर्वाच्या उपयोगी पडणारं असे विद्यापीठ करस स्थापन करव ही अडचण 
सुटल्यासेरीज विदयापीठाचा हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. बडेर्द सरकारें 
अथात् संस्थानचा प्रश्न हा मुख्य व अवांतर गुजरातचा प्रश्न गोण अक्षी 
परिस्थिति होती. 

श्रीमत महाराजांच्या प्रागतिक राजव्टीत सन १९०५ साली एक शिक्षण- 
पचायत भरट होती. आपला अमेरिकेचा प्रवास संपवृन महाराजसाहेव १९०७ 
मध्यं देशी परत अशे हेति ब त्यांच्या रोप्य ज्य॒बिलीचा सयोग ज़दून 
आलेला होता. सक्तीच्या रिक्षणाचा प्रयोग अमरेढी ताहक्यापुरता 
इ. स. १८९२ मध्यच सुरू ्ाला होता. तेव्हां आतां पुन्हा एकदां शिक्षणाची 
पंचायत भरविणं व मागीर काम पाहून पुं पाऊर टाकणें आवश्यक होतें. ही 
पंचायत १९०९ साली भरी. त्यापूर्वीं एक वषभर म्हणजे १९०८ सारी 
बडोदा केटिजचे प्रिन्सिपाठ ड. जंकसन यांनी कटिजिला जोडून 
एक स्वतंत्र शाीय शाखा काठावी व ती मुंबई यनिग्हर्सिदीच्या 
नियंत्रणांत न देवतां स्वतंत्र ठेवावी अर्ी सुचना केटी होती. 
१९०५् च्या पचायतीनं देखील एक तुरनात्मक धर्मराखघ व तत्वज्ञान याव 
उपपीठ बडोदा केठिजास जोड अशचाप्रकारची सूचना केली होती व 
तिचा स्वाकार हाऊन तत््वज्ञानासादी प्रो. विजेरी व॒ ग्रहकरत्यराख 
शिकवण्यासादी श्रीमती स्टरगवाहं यांच्या नेमणुका पण ज्ञाल्या 
होत्या. म्हणजे एका दृष्टीने मंबरच्या निय्रणातंन सुटण्याची 
तयारी तेव्हांच सुरु ्ाटी होती. विजेरी यच १९१७ मध्यै निधं 
धर्मविया उपपीठ बरेच रोकापरिय ज्चारे होते. १९६१९ मध्ये एक मगरविया- 
पीठ अथवा नागर (सिखिहिक्) विदापीठ बडोयास स्थापण्याविधयी योजना तयार 
करण्याकरितां परि. काकं, प्रो. विजरी व श्री. नद्नाथ दीक्षित या जिवर्गीची 
पंचायत नेमी होती. त्यानी बरीच विस्तरत योजनाहि तयार केटी होती. 
तदनंतर सुप्रसिद्धं विद्वान् प्रो. शेषाद्रि यांनीही एक योजना सादर केठी 
होती. प्रो. कवं यांची मिलि वियापीठाची योजना आणि ठाकरसी यांची 
कुबेर दृणर्गी याच वेवी दुमदुमून राहिली होती. असा हा समय बडोद्यास 
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विद्यापीठाच्या स्थापनेन श्रीमंत महाराजांचा रोप्य महोत्सव विरस्मर्णीय 
करण्याला अर्त्य॑त अनुूढ होता. तथापि त्यविन्ीं तँ धडून आं नाहीं 
आणि श्री. मातोश्री सो. महाराणी साहेवांनीं बडोयासहि महिला वियाषीठ 
स्थापन करण्यासादीं दृऊं केठेरी देणगी अभुक्तच राहिरी. 

पुं १० वषौनीं म्हणजे १९२६ साली महाराजांच्या सुवर्णं महोत्सवाचा 
मगर प्रसंग प्राप्त ्ाठा. त्याप्रसंगीं पुनराप लोकांचा आश्चासमुद्र वि्यापीठाच्या 
कल्पनेन हेकावून गेङा आणि ता. २४ स्टवर १९२६ रोजीं एक हजूर 
कूम प्रसिद्ध होऊन प्रो. विजेरी ( अध्यक्ष ), प्रि. धुव, श्री. कन्हय्यालाल 
मुन्शी, डी- नायक व श्री. सत्यवत् मुकजीं यांची पंचायत नेमून तिच्या- 
कंडे बडोदयास वियापीठ स्थापण्याचा प्रश्न विचारार्थं सोपविण्यांत आला. 
वरीठ हुजूर हुकूम निषण्यापूवीं गुजरात युनिन्हसिंटी कमेटी या नांवाची 
एक समिती १९२६ साठी स्थापन ्याटी होती. तिनँंता. १० मार्च 
१९२६ रोजीं श्री, महाराज यांची भेट घेतली व गुजरात विदयापीटाचा प्रश्र 
त्याजपुदधँ मांडला केवट मुंबई युनिब्हसिंटीची प्रतिमा करावयाची असेल 
तर त्यास आपली समती नाही, परंतु त्याहून निरान्या पद्धतीचै व सुधार- 
ठेल्या पद्धतीच वियापीठ स्थापन करावयाच॑ असल्यास आपणास एक किंवा 
अनेक योजना सुचवाव्या असं श्री. महाराजानीं मेट॒वेणान्या रिष्टमंडकास 
सुचवि्टे. याकार्मीं बडोयाचे त्यावेठचे दिवाण सर मनुभाई मेहता व मुंब्हवे 
प्रख्यात वकार व॒ विख्यात गुर्जर साहित्यसेवक श्री. कन्हस्यालार मुनज्ञी 
यांची खटपट विशेष परोत्साहक ज्ारी. सन १९१९ साठीं संस्थानतर्फै जी 
शिक्षणपाहणी स्ञारी त्या निरीक्षणमंडकाचे एक सदस्य श्री. सत्यवत मुकजीं 
यानीं आपल्या शिफारशीत बडोयांत विद्यापीठ स्थापन करण्याविषयीं 
स्पष्ट ॒रब्द्ानीं आप्टँ मत जाहीर केटे होति. याप्रमाणे समरं दहा 
वासि वे कमी अधिक माननं आधून मधून उच् करणारा हा वियापीठाचा 
प्रश्न हजुर हुकुमान्वयं मागे उलेखटेल्या स्वतंत्र वियापीठ-यो जना-समितीकंडे 
विचाराथं सोपवण्यांत आला. वरील योजना-समितीनें आपल्या कामास 
ता. ११ आक्टोबर १९२६ रोजी समार॑भाने स॒रवत केटी. प्रास्ताविक भाषण 
ने. ना सर मनुभाई मेहता यांनी केले. त्या भाषणांत सर मनुभाई यांनी अत्यंत 
उत्साहाने वरील समितीस आपं काम करण्याविषर्यौ सुचवून विधापीठाच्या भावी 
योजनेचं ध्येय शक्य तितके उच्च ठेवण्याविषयीं स्फूर्तिंदायक संदेश दिला 
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आहे. आणि लंड मोटे यांच्या संस्मरणीय वचर्नांची आठवण देऊन 
° आकाश्-अत न कट्टा ” तरी स्वराक्त्यनुसार आका आक्रमण्यासारदीं 
आणि ध्रुवमंडन् गाटप्यत धडपडण्यासादीं उत्साहित केठं आहे. 

योजना-समितीने भावी बडोदा वियापीठाची घटना, कारभार आणि सर्व 
संसार कसा चालावा याविषयीं तपर्ीरवार योजना करून तदनुसार एक 
दरासनाचा (चार्टस्वा) नमरुना हजूर संमती सादीं सुचवावा; गुजराथ व कृटेिवाड 
यांतील ज्या संस्था सहकार करण्यास तयार असतीर त्यांचाहि विचार करून 
अव्य ती तरतुद॒॒सुचवावी आणि प्रमुख शिक्षण तज्ज्ञ व बहुश्रुत विद्वान् 
गरहस्थ यांची मतं आणि सषा हाहि संपादन करावा असें तिचे कार्यकषेत् 
आंखून ठरविले. 

११ आक्टोबर पासून ३ नोवेबर परयत समितीच्या वैठकी होऊन एक 
प्र्नपत्रिका तयार करण्यांत आरी. प्रश्नपत्निकेचे म्रख्यतः तीन भाग होते. 
अध्यापकांची निवड, संरोधनाची सोय, पदव्यां च प्रामाण्य इत्यादि विषर्या- 
संब॑धानं पहिङा भाग असन तो वरियापीठांच्या कुटृपतीं सारख्या तज्ज्ञांसाठीशच 
विरोषंकरून होता. व्यावसायिक शिक्षण, सामान्य ज्ञानप्रसार, माध्यम वरे 
प्रभ दुसम्या भागात असून तिसन्या भागांत गुजरात प्राताच्या विशिष्ट 
गरजा आणि वियापीठ-कंद्र म्हणून बडोयाची युक्तायुक्तता इ. विषयी 
प्रन होते. पहिल्या भागात पांच, दुसय्या भागांत पंच व॒तिस्षय्या 
भागात सात भिदनम सतरा टठोबक्छ प्रक्रांची ही मारिका आवक्य- 
कृतेप्रमाण कहीं जणांकडे पाठविण्यात आरी. समिती ख बडोयास 
१४ रोकांच्या साक्षी चेतल्या त्यांत आध यनिब्हसिंटीचे उपकुलपती 
रामिंग रेडी, मुंबईचे न्यायमूतिं राहा, सहविचारणी समेतरफ़ रा. सुधाठकर, 
डाक्ता विद्यापीठाचे उपकुटपती मि. रंगे, मुंबह्चे ई. जीवराज मेहेता वभेरे 
मंडी होती. समितीचे अध्यक्ष मि. विजेरी यानीं मि. शहा, दी. नाडगीर, 
डी. मेलदम, मुंबई सरकारचे डायरेक्टर ओफ पन्लिक इन्द्टरक्शन मि. ठोरी रद. 
मेन व न्या. मू. काजीजी यांच्या साक्षी षेतल्या. शिवाय ई. ्चियाउर्हौन अहमद्+ 
उपकुलपती अकीगड वियापीठ, प्रि. गाडगीठ सुरत कोरे, अंबाला साराभाई,. 
अहमदाबाद व श्री. वकील, ए. इन्स्पेक्टर अहमदाबाद इ. १६ लोकांकदून लेखी 
सूचना व मतं आर्ट होती. या सर्वं पुराभ्यांचा समितीनं काठजीपुवैक विचार 
केला. निरनिराठ्या कामासार्ढी निरनिराल्या उपसमित्या नमल्या, दिरसेबर 
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१९२९ मर्ये श्री. विजेरी व ॐ. नाईक यांनीं म्हैसूर व उस्मानिया वियापीठंची 
समक्ष भेट षेऊन माहिती मिचविली, उस्मानियामध्यं उर्दूतून शिक्षण कसे दिर 
जातें व भाषांतर कसं केलं जातं यांची चौकी विेषैकरून करण्यांत आङी. 
मि. विजेरी है उाक्रयास जाऊन तेथील वियापीठांत आधुनिक पाश्चात्य 
पद्धतीची गुरुकुर व्यवस्था कक्ञी चाल आहे यार्च त्यानीं निरीक्षण केले. 
नोर्व्दैवर १९२६ मध्येच स्िर्तीनं कांही मुहे तूर्तातूर्तं निशित केले होते. 
त्याला अनुसरून समितीचे अध्यक्ष मि. विजरी यांनीं एक योजना तयार 
केटी, परंतु १९ माचं १९२७ राजी मि. विजेशी यांना हिदस्थान 
सोडून जवै काग. पुं त्यांनीं तयार केटी वरीर योजना छापून समभास- 
दास वाटली व ता. १० मे १९२५७ च्या मेहरबान दिवाणसाहेवांच्या हूुकमा- 
प्रमाणें ङा. नाईक यांस समितीचे निमंज्रक नेमून काम पुष्टं चारवे. मंबडंस 
२६ मे ते ९ जून पावेतां हिंदुस्थानांतील सभासदांच्या बेठकी भरून स॒चना- 
संग्रह तयार करण्यात आला आणि १ जुरे ते ४ जुटे १९२७ 
रोजी समितीच्या अखेरच्या सभा भरून वरीर संग्रहान्वयं अखेरचा 
अहवा तयार करण्यांत अला व तो टठडम् प्रेस मुंबहमर्ध्ये 
स्वतंत्रपणे छापण्यांतहि आङा. या अहवालचे दोन भाग असून एकांत भाषौ 
विद्यापीठाच्या निरनिरान्या अंगांची व समितीच्या योजनेच्या निरनिराठ्या 
प्रकरणाची सुबोध चच! केटी आहे. चार पुरवण्या मिन १५२ पानांचा 
मजकूर पहिल्या भागात अहे. दुसम्या भागात भावी विदापीटाच्या 
काययाचा मसुदा देऊन चार पुरवण्यांतून निरनिराठे अधिकारी, जिनगी, 
घटना वगेरे विषयीं तपज्ञीठ असे जोडलेले आहेत. हा भाग प्र. १५३ पासून 
२३६ यांत पूर्णं स्चाला अहे. 

अयापपवितों बडोयाची वाढ वियापीठकेदर् बनण्याइतकी ्ाली नाहीं असे 
कहीं सक्षीदारांचं मत जरी पड तरी एकंदरीत आजच बटो विद्यापीठ 
स्थापनेस लायक असं कैद्र यां आहे असें म्हणणारांची सेख्या साक्षीदारांतख 
मोठी होती. बडोदं संस्थानांत एक सुमा₹ ८०० विथार््यीचें प्रमुख महाविया- 
लय असून सुमारं २० पक्षां अधिक हायस्कल्स आहेत व सुमारे ४७ मध्यम 
रावा ( 11१416 567०018) आहेत. इण्डठिश रिकणाय्या वियाथ्यीची सेख्या 
सुमारं १५.३०० च्या वर असून इ. स. १९२५ सारा ६७८ वियार्थी मेरि 
कला, १४४ बी. ए. ठाव १३४ बी. एस् सी. ला बसविण्यांत आरे. जाव 



महाराजा चा छणगौरव १९१ 

व महाशाखा यांच्या जोडला बडोयांत असरेी भव्य व नमुनेदार अशी जी 
संटरक कायनरी, जिच्यामर््ये शेकडो विषयां वरील एक रक्षावर पुस्तक जमा 
करून ठेवली आहेत आणि जिची आतां नवीन इमारतीत फारच प्रास्त 
मांडणी करण्यांत आली आहे व जिच्या मार्फत संस्थानभर भंथालयांचा 
प्रसार करण्यांत आढा अहि आणि जी लहानापासून भथोरापर्य॑त विग्योपास- 
नेढा अत्यंत पोषक आणि आवश्यक असं अधिष्ठान होण्यास पात्र आहे, ती 
वरील अपूव संस्था एक प्रकारं विदयापीठाचें पूवैरूपच आहे असँ म्हणावयासं 
हरकत नाही. ज्ञानाचं संवर्धन आणि प्रसार करण्यास वर्राल ग्रंथालय है एक 
प्रमुख साधन होई त्याचप्रमाणें बडोयास एक उत्तम प्रकारचें पदार्थं संग्रहालय 
असून एक रमणीय चित्राटयहि आहे. कमिटीवाग या नावाने प्रसिद्ध असरेी 
फार विस्तीणं बाग वडायांत आहि. अचा विविध संस्थां ची वि्यापीला पोषक अशी 
परिणती थोड्या खर्चानं सहज होऊं शकेल. बडोयां ती कलाभवन हँ आजच 
हिदुस्थानांतीर प्रसिद्ध उयोगशाकांत मोडते. संस्थानाकडन एक नमुनेदार कृषि- 
क्षत्र चारविण्यांत येत आहे, त्याचीच वाढ केटी तर एक कषिाठा सहज काढठतां 
येह. तसँच सुमारे ३०० आतुरदास्यां ची सोय असलेलं रुग्णाल्य संस्थानतफै 
सांप्रत चालू आहे, त्याची योग्य दिनं वाढ केटी असतां एक वेयक महादाखा 
सहज चाटवितां येईल. त्याचप्रमाणें गायन-वादन वगेरे विविध साहित्य 
संगीतकठांच्या शिक्षणाची सोय आहे ती वादवितां येईल. आगगाडी व 
विद्युत् एतदसंबधीचे कारखानेहि संस्थानांत आहेत त्यांचा उपयोग शिक्षण 
दृष्टीने केङा असतां एतदिषयक शिक्षणाची सोय बडोयास करणे अवघड 
होणार नाही. बडोयास राजकीय पाठदाखा नांवाचे संस्फृत विय्ाटयहि 
आहे, आणि ओरिषएटल इन््टिस्दरूट सवतं असून त्यांत पुष्कठ संस्कत, प्राकृत 

फारसी व आरबी अश्चा सुमारं तेरा चोदा हजार हस्तङिखिताचा संग्रह 
असून ˆ दि गायकवाड ओरिएटल सीराज › या नावाची अत्यंत महच्वाची 
गर॑थमाला इर्टिस्यूटतफं प्रसिद्ध होत असते व त्यांत आतांपर्यत सुमारं ४३ 
पुस्तक प्रसिद्ध ्॒लाटीं असन पुदीर १०।१५ पुस्तका्चे काम सुरू आहे. 
दा. भट्राचार्य, श्री. श्रीगेदिकर वगैरे विद्वान या शाखेत फार चांगल्या 
प्रकारचे संरोधनकार्य करीतं असतात. जेन भांडारचं संशोधनहि या शाखे- 
मात बर्दच शालं असून पुददेहि पुष्कढ करण्याला वाव अहि. सदृ लाय- 
री आणि ओरिपुटक इन्स्टिस्युट यांच्याप्रीत्यर्थ स्मारं सवा लक्षांचा ख्य 



१९२ भरीसयाजीगीरवभ्रंथ 
॥ 0 ति ^ २00 ^ ^ ११010 90१0१010 0 ^ 01100010 00000 90900000 क १) १,५9.5, ,क, क, ठ, ७, , क, , क, र, 5, क, क, क, क, सख, ठ [1 

हृष्टं हेत असतो. केव सुट्रूह कायनरीप्रीत्यर्थं जवटठ जवल अर्ध्या लक्षाचा 
खच होत असतो. 

संस्थानतफं शिक्षण खात्यावर होणारा खर्चहि रक्षावधि रुपर्यांचा आहे, 
आणि श्री. महाराज हे अत्य॑त वियाप्रिय असुन कितीहि खर्च पडला तरी विविधं 
प्रकार्य शिक्षण प्रजस मिढार्वे अक्षी त्यांची इच्छा आहे अज्ञान व अजागढ 
प्रजपेक्ां सज्ञान व समंजस प्रजा हीच दुकंदररीत अधिक उपकारक असून प्रथमः 
जरी तक्षी सुसंपन्न -प्रजा करण्यास खच पुष्कट्छ आला तरी एकंदरीत सरासरी 
पाहतां पेसे खचूनहि प्रजा सुविय करणे हं श्रीमन्महाराज आपं आदय कर्वव्य 
समजतात, व सुदेवानें श्रीमन्महाराजां च संस्थान त्यांच्या चोख व्यवस्थेमुटे 
आर्थिक हष््या सुखी आहे यांवरून बडोयास विधापीठ स्थापन होर्णे केव 
खचाकरतां अदून राही अङी रोका पेण्याचं कारण नाही; मात्र आज मिक्तो 
यापेक्षां अधिक फायदा पद्री न पडतां केवट पोकठछ नांवाकरतांच पैसा सर्य 
हो्णे असेख तर तँ श्रीमन्महाराजांस किंवा कोणाहि समंजस्ष माणसास पटणार 

नाहीं हं कोणासहि सांगावयास नकोच. 
योजनासमितीपुदे वरील माहिती सादर आल्यावर बडोद हं स्वतत्र 

वियापीटा्च कद्र होण्यास आजच लायक समजण्यास हरकत नाहीं असा 
कमिर्दीचा या मुयावर सहजच निकार पडला. भावी बडोदा विद्यापीठ 
संस्थानच्या गरजा भागवन सगव्डा गुजरात व कटठिवाड यांच्या गरजा भाग- 
विण्यासहि समथ उहार्वे असा एक हेतु समितीस विचारांत पेण अवर्य होतें. 
अर्थात् बडोद्याशिवाय इतर गुजराती व कठेवाडी संस्थाने आणि खालसांतील 
गुजराती प्रजा यांच्या दृष्टीनेहि बडोयाच्या स्थलनिश्चयाचा विचार करणै 
समितीस भाग होतें. बडोयारिवाय गुजरात प्रांताच्या दष्टे गुजरात विदा- 
पीट स्थापन करण्यास व वादस लावण्यास अहमदाबाद शहर अनेक प्रकार 
योग्य आहे असे कित्येक लोकाच मत पडल्यावरून कमिरीनँ त्याहि प्रभ्राचा 
विचार केला. अहमदाबाद् येथील गुजरात कालेज भावी बडोदा वियापीटास 
जोडण्यास मुह सरकार एकंदरीत प्रतिकूलच राहणार असँ कमिटीस दिसून 
आँ. संस्थानाबाहेरचा विचार महाराजांचे स्वाधीनचा नव्हता, पण आपल्या 
हातांत जेव आहे तेवदैच अपण संस्थानाकरितां व गुजरातकरतां करणे 
आपं क्त्य आहि अश्ञा बुद्धी च वरील प्रश्राकडे श्रीमतांच व ॒समितीचें 
लक्ष हेत. अर्थात् अहमदाबादच्या कंद्राधिकाराविषयी कमेर्टनं अधिक 
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विचार केला नाहीं; पुरमा शिक्षणाची बरीच बाढ़ स्ञाल्यावर सबध ॒गुज- 
रातेची भूक भागविण्यास एकच विद्यापीठ अपुर पडेल, तेन्हां अर्थातच 
अहमदाबाद यें स्वतत्र विदयापीड जरूर तर उभ करावें रगेक असं विवेचन 
प्रो. विजेरी यानीं करून अहमदाबाद कीं बडेर हा प्रश्न समीतीपुरता निका- 
कत कटला म्हणावयास हरकत नाही. 

बडेोदं हं कंद्राची जागा ठरल्यावर व ॒वियापीठाची कल्पना विशाल 
व उच्च अर्ली समोर ठेवून समीतीनं वियापीठासादीं एक जागा शकर करून 
नकाश्चा तयार केला. सद्र जागेत वियार्ष।ठाची केलिं राहून शिवाय विया- 
्याचीं रहे, अध्यापकांचीं ग्रहै, प्रयोग शाा आणे सेंटूल लयनर्यीतील 
विद्यापीठाचे टृर्टीन उपयोगी असणाराभाग या स गोष्ठीची सोय ठरविङी 
असून वियार्थ्यास सेकण्याकरितां मेदार्ने, ताङीमखाने, स्नानग्रहे, कचेरी 
वगेरे सर्वाचा समावेश होई अशी जागा कमेटीनें पसंत करून कत्िच्या व्हा 
याच्या इमारतीच्या जागा निश्चित करून आपल्या योजना मुकर केल्या, 
जागेनतर अभ्यासक्रम, अध्यापक, रासनसभा, तिचे नियमन वरे सर्ब 
आनुषंगिक प्रश्नांचा विचार कमेर्ठीनें सविस्तर केला असून सर्वाचाहि अंदाज 
दिर आहे. नावासेवधानें ज्या उदार व दूरहष्टि भूपतीनं बडोदा प्रजेस्या कल्या- 
णार्थं इतकी वर्षे प्रेमठ पित्याप्रमाणें विचार केढा आणि द्रव्य सखर्चिहै त्या 
श्रीन्महाराज सयाजीराव यार्चेच नांव वियापीटस यवे म्हणजे “ सयाजीराव 
बडोदू वियापीठ › हे त्यांचे एक मोठे संस्मरणीय स्मारक होल. सत्रव ती 
संमती महाराजांनीं यावी अकी कमेर्टीनें त्यांस विनंति केटी आहे, 

समीतीर्न विदयापीठ यरास्वी व मान्य होण्यास वियार्पीठचे स्वात॑भ्य 
अबाधित राखणें, तेथौ अध्यापकांचै एक मंडक्छ बनविर्णे, वियार्यास 
निवासराव्ठातूनच राहण्यास लावणें, एकच ठिकार्णीं वियापीटच्या निर. 
निराव्या शाखांच्या इमारती असर्ण, एकंद्र युनिव्हर्सिंदीचे वर्ग व शाखा यात 
काहींशी एकरूपता असर्ण व पर्वं शिक्षणाचा पाया इतका इढ असर्णे कं तर्णं 
करून मुखांस योग्य अशाच वतेनाची प्रीति राहून विविध प्रकारस्या विष- 
यांचा अभ्यास करण्याकरितां कष्टण्याची सवय ब्हावी अरसं सुचविरे आहे, 
वरीरु तच्वानुरूप योज विद्यापीठ अवतीर्णं होण्यास उत्कृष्ट प्रकारच्या 
अध्यापकाची जोड वियाषीठटास छाभटी पाहिजे. यास्तव स॒मा हजार हजार 
रुपये पगार देऊन निरनिराठे अकरा विषयांत अकरा प्रवीण अशा वियाषी- 

२५-२६९ 
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ठीय अध्यापकांची योजना समीर्तीनिं सुचविी आहे. ( १ ) इंग्रजी, (२) 
भारतीय इतिहास व भारतीय संसृति, ( ३) संस्कृत, ( ४ ) गुजराती, (५ ) 
गणीत, ( ६-९ ) भोतिकशार्स, ( १० ) कृषि, व ( ११ ) समानशाख ष 
अ्थदाख्र हे ते अकरा विषय होत. अध्यापकांचं स्वातंञ्य कायम राहि 
यावर समीतीचा विरोष कटाक्ष असून प्रोफेसर दरमहा ७५० रुपये ते 
१०००; रीडर रु. ३०० ते ६००; टेक्चरर रु. १५० ते २५०; मदतनीस 
शिक्षक सु. ६० ते ९५०; वियार्थी- शिक्षक रु. ४० ते ५० अशा पगाराच्या 
इयत्ता होत्या व त्याखेरीज उपकुलपतीना १५०० ते ९००० असा पगारहि 
सुचविला होता. 

वियापीठटाचं काम निनौध चावे म्हणून ( १ ) योगक्षमाची निर्धास्ती, 
( २) आपल्या जिनगीवर सत्ता, ( ३ ) जमासच॑ौवर योग्य सत्ता, ( ४) 
आपला जमाखचं, नोकर चाकर व कारभार या प्रकरणं योग्य ती सत्ता 
आणि बाहिरस्या जगातील विविध प्रकारच्या विचारप्रवाहाक्षी सातत्य संबेध 
इतक्या गो्ठीची आवश्यकता समीतीनें प्रतिपादटी आहे. विथापीटाचें 
स्वातंञ्य अगाधित राहण्यास वियापीठला नियत असँ उत्पन्न संस्थाने करून 
दिर पाहिजे, म्दणजे साङिना नेमणुकच करून दिली पाहिजे. वियापीठ बन्दी 
आध्यापिनिक व वासाहतीक स्वरूपाचं असवे; संस्थानाबाहेरच्या गजरातची 
जोड आजच होई असें समजुं नये; स्वतंत्र भर पगारी उपकुरुपती नेम- 
ण्यांत यावा; मुख्य कुरूपति श्रीमन्महाराज हे असावे; त्याच्या हाताखालीं 
कुठपति प्रतिनिधी ( 7"0-#168 @0भ्गल्लाजः ); त्याच्या हाताखाली एक 
अधिपती ( ९९०४५०९ ) तदनतर एक नियता ( 1००७४ ) शहाखाध्यक्ष, पाट- 

शावा प्रमुख त्यानंतर का्यवाह, त्यानेतर अध्यापक, त्यानंतर ग्र॑थाङ्य 
नियामक व ग्रथ गणक असे प्रमुख पद्राधिकारी समीतीनं सचविके आहेत 
( १ ) प्रशासक मडट, ( २ ) वियापीडाची महासमा, (३) प्रधान मेड 
विदन्मेडल, वियाक्षाखा वगेरे अनेक म॑डर्े स्थापण्याविषयीं समीतीन सचना 
केल्या आहेत. गुजरात विद्रापीठाचा भर आधिभोतिक शाखे, विया व कला, 
भारतीय विया यावर असून शाघ्चीय व आयोगिक शचक्षणावर गुजरातनें 
अव्य ठक्च यावे अज्ञा सूचना समीतीनें केल्या आहेत. श्ञाघांत दोन ब कांत 
दोन अज्ञा दोन अभ्यास शाखा कमीठीनं पाडल्या असून ओरिषएटल इम्प्टिस्ूट 
आणि पोर्वात्य वियाप्रशण { बी. ओ. एम.) प्दवीची आणि ज्ञाच्रीयपदवीच्या 
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परीक्षांची सोय, केवठ गुजराथीच्या अभ्यासार्थं प्रेमनेद् संस्था या नांवाची 
नवीन स्मारक संस्था, भाषांतर व प्रकाङनखातें यां चीं स्थापना सुचविण्याचा 
समितीचा हेत हा कं, जणे करून पुट देश्ची भाषांत पुस्तक होऊन त्यांचा 
माध्यम म्हणून उपयोग करून घेतां येंहल. तूर्तं वैयक शाढ्ा कादणे योग्य 
दिसत नाही. काययांची शाखा सुह करण्यास कांहीं अर्टीवर म॑जुरी वेर 
गृहन्यवस्था, रुग्ण-डुश्रूषा व कला यांच्या शिक्षणार्थं स्वत दावा कादणें 
मुखां ची वैयकीय तपासणी करणे वरे अनेक सूचना समी तीनं केल्या असून 
संस्रतचं ज्ञान असल्याशिवाय मराद अगर गजराथी घेऊन पदवीची परीक्षा 
देण्यास समीतीनं आपं मत प्रतिकूर दिं अदे. बोध माषेविषयी समीतीचे 
अध्यक्ष प्रो. विजरी यानीं भलत्या देशाभिमानाला बढी न पडण्याबहट 
इषारा देऊन इंग्रजी माध्यमाची स्तुति गाइली आहि, तर कमेर्दीनं पुँ मागे देरी 
भाषाना देखील बोध~भाषा होण्या्च संधी मिटे या आश्ेवर संतुष्ट 
राहण्यास सांगितले असून देशी भषेतील निबंध-रचना महादार्टेतीड 
अभ्यासक्रमात दाखल केकी असून प्रेमानंद् संस्थेची स्थापना मुद्ाम गुजराथीस्या 
अभ्यासाकसितां करावी असँ सुचविरे आहे. 

यानंतर खर्चाच्या प्रश्राविषर्यां समीती चा विचार पाहतां सुमारं दहा छाख 
रुपये साकिना जमा व्हवि अरसं कमेटीर्ने अदाजलँ आहे. पैरी नञ लक्ष 
रुपये द्रसाल सरकाररातुन मदतीदाखल आणि विा्थ्यौच्याकडून मिलणाप्या 
पीचें उत्पन्न एक लाख रुपये अशी दहा लारखांची जमा द्ाखविरी असून सात ते 
सडेनऊ लक्ष रुप्यांचा खर्च दाखविला आहे. यांत सुमारे दोन लाख 
रुपये हे शाटोपयोगी सामनाकरितां अहत. कायम खर्वाचा अंदाज 
बावीस लक्ष दहा हजार स्पयांचा असून पेकीं बारा लक्ष रुपयांची म॑जुरी 
इमारती सारीं पूर्वीच क्चाल्याच कमीर्टीनें सांगितले आहे. उरश्ठे दहा लक्ष 
रुपये जी सालिना नऊ रक्षाची मदत सरकारातून मिक त्याच्या बचर्तीतून 
फेड करण्यांत येल. साछिना नऊ रक्षाचे मदर्तीपेकीं सुमारं चार लक्ष रुपये 
संस्थानचे खर्च होतच होते; जादा मागणी फक्त सान, पांच रक्षांची अहि. 

देश्षी भार्षेत म्रंथ करविण्याकरितां श्रीमन्महाराज सरकार यांनीं दोन 
टक्षाचा निराद्टा निधी ठेवा आहे. सांप्रत विद्याधिकारी यांच्या देखरेखी 
खारीं हें काम चाटुं अस्ते. या पुर तो भाम व तं कार्यं वियार्पडा. 
मार्फत करति 
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विधापीटासादीं एकंद्र १२० एकरा ची जागा भिखावी अर्ची योजना करण्यांत 
आढी आहे. प्रस्तुतचं केङिज, त्याच्या सर्व शाखा, वसतिगृह, हायस्कूरची 
इमारत, शिक्षकांची अध्यापन हाला, सरकारी कृषिक्ेत्र, सेटरर लायनरीतुनं 
तोद्न कादलेका निराला असा स्वतंत्र वियापीठाचा भाग, राजकीय पाठशाला, 
भाषांतरशातं व संगीत महावियाठय, इतक्या सेस्था एकीकृत करून विया- 
पीठाच्या तान्यांत धाव्या अशी समीतीची योजना आहे. ओरिषटर इन्स्टि- 
स्यूट, नर्वान काढावयाची प्रेमानंद् इन्स्टिस्द्रुट, ओरिएंटट ठकायत्ररी, संस्कृत 
पाठशाला, या एका नवीन इमारतीत बसवृून केरिजजवढठील जागेत नेर्णे, 
विद्यापीठ ग्र॑थाट्याकरितां व कृचेशकरितां स्वतंत्र इमारत बांघणं, अध्यापना- 
करितां नवीन इमारती बाँधर्णे, कलाभवनाचें कलामहामंदिरांत रूपांतर करणे, 
पर्वाच मजर आल्याप्रमा्णे भौतिक शार्ख्ाची महाकारा (1801४४९ 
ण &५९०८९ }) काटणेँ वगेरे पुष्कढ तपरीट कमेटी आपल्या 
योजनंत दिला आहि. सर्वच गोष्ठी एकदम होतील किंवा कराव्या 
असं समिती म्हणर्णे नसून क्रमाक्रमार्ने त्यांची जोड ब्हावयाची 
आहे. सेंटर ठकयत्रीचे वादीकरितां ३ ठका, केलेज ओफ सायन्स 
करितां &॥ लाख व॒ कलाभवनाकरितां ९॥ छाख मिदून १२ टाखांचा 
संकल्प संस्थाने पूर्वीच सोडलेला आहे. आणसी १० लार्खाच्या इमारती 
समीतीनं सुचविल्या आहेत, पण त्या कमाक्रमानै जोद्धून चाद सखर्चाच्या 
शिककींतून त्यांची व्यवस्था करण्यार्च सुचविरं आहे ओरिषएटल व प्रेमानंद् 
इन्स्टिटद्रट याचा अधिपति अथवा संचालक एक संस्कृताध्यापक असून 
त्याचे हाताखालीं समार लहान मोठे २५ शिक्षक देण्याची योजना 
केलेली आहे. यांत सुमारं १० संस्कृत शाख्रीपडित व॒ विद्वान् 
यांची योजना असून गुजरातीकरितां ७, मराठी करितां ४, अरबी 
फारसी १, फारक्षी १ व इतर २ अकी योजना आहे. गुजराती किंवा मरादीः 
या विषयांकरितां कोहि स्वतंत्र प्रोफेसर।चे रागेचा इसम समीतीनं सुचवि- 
लेखा नाही. सवे असिस्टंट किंवा रीडर या द्जाचे असून या वर्गतीर सर्वात 
मोञ्या अध्यापकाचा पगार र, ३०० ते ६०० असा धरला आहे. संस्कत, 
इंग्रजी, गणित, अर्थशाख, विद्यत्, शिल्प अशा कांहीं थोड्या विष्यांसा्ीं हजार 
रुपये द्रमहाच्या अध्यापकची योजना सुचविण्यांत आरेटी आहि. गुजराती 
व मराठी पेणाराकरितां संस्कृत आवयक करण्यांत आरट आहे. इंटरमीजिषएट 
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कंङिजिचे धतींवर परिपरेटशे केठिजची योजना कमे्ीने सुचविठी असून प्रिषरेठरी 
करि व पुढीठ वियाक्रम दोहींवरहि वियापीटाची संपूर्णं देखरेख राहावी 
अक्षी समीतीची योजना आहे. विथापीटंत जीं चार वषै विया्थीं घाटषील 
त्यातील र प्रपरेर्टीत जार्तीर व दोन पुढील अभ्यासांत जातील. पहिल्या 
२ वर्षीपेक्षां पुटीठ दोन वर्षात वियार्थ्यास अधिक स्वातंञ्य राहीर. चारं 
वीत त्याची पदवी परीक्षा होट. माध्यमाविषयीं राछान्त परीक्षेपर्यत देक्षी 
भाषा व पुरं इंग्रजी असा कमेटीचा अभिप्राय अहि; माज केठिजांतीर पूर्वकालंत 
रोक्यतेप्रमाणे देश्चभाषाचा उपक्रम करण्यास अध्यापकांस मुभा राहील. भाषां - 
तर शाखे काम जसं जोरावेल तसे देक्षी भार्षेत ग्रंथ निर्माण होऊन देशी भाषांचा 
विद्याबोधासा्ीं अधिक उपयोग करण्यांत येहल. विद्यापीठांतीर दिवषीत पूर्वपरी- 
क्षेस इंग्रजी, देकीभाषा, निर्वेध ठेखन यांच्या जोडीढा सर्वं जगाचे इतिहासाचा 
आराखडा, नागरक राच आणि भारतीय राजरासन हे विषय आवश्यक 
करण्यांत आले असून याशिवाय वियाथ्यौस पांच प्रभ्रपत्िकां चा एकं वैकल्पिक 
गट घ्यावा गेल. कठा विभागांत असे एकद्र आठ गट असून हाखविभागा- 
कंडे सहा आहेत. संस्कृत, देरी भाषा, आधुनिक युरोपीयन भाषा, इस्लामी 
विया, राजक।रण, इतिहास, नीतिशाच व मानसा, अर्थं व समाजा, 
असे कलाविभागाकडील आठ वैकल्पिक गट आहित. या गटांत पांच प्रश्रपन्निका 
प्रत्येकी असून त्यांत तीन प्रमुख विषयांच्या व एकैक गोण विषयाची 
प्रत्येकी एक प्रमाणें दोन मिद्धून पांच अश्नी व्यवस्था योजदी आह. साधी 
पदवीपरीक्षा व सन्मान पदवी परीक्षा असे दोन भेद समीतीनँ मान्य केठे 
असून ते मेद् विशिष्ट व सामान्य ज्ञान या तत्वावर करण्यांत आके नसून 
वरि व कनिष्ठ अशा ज्ञानाच्या पायरीप्रमा्णेँ करण्यांत आङे आहेत, भोतिक 
शारखाचा अभ्यास करताना भोवतालच्या भोतिक परित्थितीकडे कटाक्ष ठेव- 
ण्याकडे कमीर्दीची सुचना अहि. संशोधनाला उत्तेजन देण्यासाठी प्रवधद्वारा 
उच प्रकारच्या शिक्षणाची योजना कमेटी मान्य केली आहे, 
बडोदा व्ियापीटाच्या परीक्षांस बाहेर मान्यता मिकण्यास अडचण 
पदं नये यास्तव समीतीनं बहेरील विद्वानांस नियमनं परीक्षक 
म्हणून बोरावण्याविषयीं महाम सुचना केटी आहे. बाहिर्यीट विद्वानांस 
बोलावून व त्यांचीं व्याख्यानं करवृून समाजिक्षणाचं काम कर्णे अहि 
असँ समीतीनें मानें आहि. ग्रंथालय प्रसार करण्याचे जं काम सांप्रत बडो- 
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क्॑यास चाद आहे ते विय्याधीठाच्याच कार्या्चै एकु अंग अहि, यास्तक 
तै कार्य यपु विद्यापीठाकडे देण्यात यावे अशी कमेर्टीची सुचना आहे व 
त्यासादीं एका स्वतंत्र सपीती्यी योजना कमेर्टीनें सुचविली आहे. प्रत्येक विया- 
थ्या शारीरिक वेयकीय, तपासणी ब्हावी व त्याने व्यायाम पेण्याविषयीं विधा- 
पीटानें सक्त देखरेख ठेवावी व वियाथ्यान विापीठाचे देखरेखीखालीच आपला 
अभ्यासक्रम चाठविण्यासार्दीं वासाहतीक जीवनाची आवक्यकता समीतीने 
प्रतिपादटी अहि. 

विद्यापीठ अस्तित्वांत अट तर त्यासाठी जो कायदा कगे त्याचा 
मसुवा कमेर्टीनें तयार केरा अहि. विचारपीठचे उदैक्षत येणाय्या का्यीची 
व्याप्ती व त्याची फोड काययांत पुष्कढच विस्ताराने केठेटी आहे. विथापीठ, 
बो संस्थान व बहिरील संस्था याचे संबंध शाक्य तितके निकट येऊन 
एकमेकांचा एकमेकांवर दाब राहूनहि वियापीठ स्वत॑ज राहून आपं कार्य 
करोल अशा प्रकारची योजना काय्थांत आहे. इतकेच नन्हे तर समीतीनें 
तपरालवार नियमावली करून दी आहे. तात्प, समीतीनँ आपं काम 
बरेच कसोशीनें कठँ असून त्याबाबतीत विचारा्चे पाऊठ बरेच पुँ पटले 
यांत रोका नाहीं. तथामि ज्या विविध विधाराखांचीं जोड वियापीठ हं नांव 
साथ करण्यासारदीं देणे अवश्य आहे, त्यांपेकीं बन्याच अजून बाल्यावस्थ- 
वच आहेत. कृषिक्षे्र अथवा अध्यापन शाला अथवा करामवन यांची 
आजची कवत युनिन्हसिंटीच्या पदरच्या संस्था म्हणुन शोभण्याइतकी 
क्षाठी आहे की काय, या प्रभ्नाचा आवश्यक विचार ग्हावयास 
पाहिजे. थोड्या फार फरकानं व थोड्याशा सर्वात या प्रचरितः 
संस्थाच सूपांतर वियापी्ठीय संस्थांत करतां येल असा समीतीनं आग्रह 
धरला आहे. तथापि कित्येकांचे मतं समीतीनं सुचविल्याप्रमा्णे ह काम 
१०।१२ ठाखात होणारं नसून याला सुमारं ३०।४० लाख रुपये लगतील. 
पमीतीची विद्यापीठ योजना कौन्सिलपुँ विचारार्थं गेल्यावर १९३० सा्ीं 
कोन्सिलचा अभिप्राय या सर्चाचि मुयावर विरुद्धच पडला. एकवेक संस्थाना 
लक्षावधी रुपये खर्चण्यार्चै मनांत आण व॒ संस्थानाबाहेरीट संस्थांचा 
सहकार मिरुण्याचा जितका असंभव प्रि. ङ्काकं याना १९०९ सालीं आद- 
ढला तितकाच आजहि कायम असल्याचं दिसून आल्यास केवट बढोदे 
सेस्थानान वियापीठाचा बोजा शिरी चेण्यास कसे व॒ कितपत सिद्ध 

१) 9 0 
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व्हावे याचा विचार केका पाहिजे. चाट सर्चाचा विचार करताना 
फीचे उत्पन्न द्रसारक एक रख रुपये येईर असा समीतनिं अंदाज केला 
अहि आणि नऊ रक्षांची सारिना मदत परेल असँ म्हटलें आहे बडोदा 
कृकिजिचे परिन्सिपर् बरो यांनीं असे भय प्रवक्षित केलें आहे की, वियापीटाचें 
कार्यं चांगले चालं लागल्यास हा नऊ लठाखांचा आंकड़ा वाढवावा छागे, 
कोन्सिरच्या मतं पुटे मार्गे तो सुमारे १५ लाखपर्यतहि जई व एवढा भार 
सोसण्या ची संस्थानास ताकद् आहे असँ आजच्या उत्पन्नाच्या स्थितीवरून 
वाटत नाहीं. खंह बडादा केलिजांतील प्रोफेसरांचे मते वियापीठ स्थापणें इतपत 
बडायाची तयारी बेटी नाही. यास्तव अययाप वाट पहावी हँ बरे असे त्याचं 
मत दिसते. शिवाय आपली सर्व प्रजा सुविय करण्यासादीं प्राथमिक शिक्ष 
णाचा भरपूर व आवक्यकृ असा विस्तरत पाया आधी घारुणें अवरय अस- 
ल्या श्री. महारजानीं दुरदुर्षपणानँ सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा 
उपक्रम संस्थानांत केला आहे. पष्कठ राटा साठ इमारती होणें आहेत. 
दुय्यम किंवा माध्यमिक शाठ्टांचा जितका फायवा घेतला पाहिजे तितका 
घेतला जात नार्ही; अधिक हायस्कृलां ची गरज व मागणी आहे, मुछीची हायस्कूर्य 
या हृष पाहतां प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे काम हर्दीपेक्षां अधिक 
जोरानें ब्हावयास पाहिजे, इतक्यांतच वियापीठाचे कामास हात घालणें चाच 
होड याहि गोष्टीचा व अडचणीचा विचार कन सेस्थानर्ने आपं धोरण 
ठरविठँ पाहिजे हं उघड आहे; किंबहना अका अडचणी लक्षात चेऊनच श्री. 
महाराज या प्रकरणीं उतवेपणा करीत नाहीत व धिमेपणानं विचार चाल- 
वीत आहेत. प्रजेची विथापीठासंर्धीची भूक कडकडण्याची ते वाट पहात 
आहेत आणे तशी परिस्थिति निर्माण ब्याल्यास आपल्या आजवरच्या धोर- 
णास अनुसरून खचांचा मोठा बोजा उचलण्यास ते कचरणार नार्तं असे 
म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. 

असँ आहे तथापि आम्हांस असें वाटते की, गुजराती संस्कृति, इतिहास 
व॒वाङ्मय यांच्या पोषणा्चै कार्यं प्रस्तुतच्या भंबर्हच्या विया्पीश- 
कडून होत नाहीं व होईल अक्षी अपेक्षा करणे वेडेपणाच होईल. हं काम 
गुजरातर्नच केड पाहिजे. आणि संस्थानार्नेँ या कामी अव्य तो पुढाकार 
घेतला पाहिजे. धिमेपर्णे वाट पहात बसर्णे एवर्देच संस्थानार्चे काम नसून 
आजवर जसा या प्रश्राचा संस्थानर्नेँ खल चारविङा आहि तसाच तो पुरे 
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श्वालवुन योग्य दिने वि्यापीठाच्या मुक्तामाकडे त्वरे चाल केली पाहिजे, 
यांत मात्र संराय नाही. स्वतंत्र वियापीठनिधी आतांपासूनच निराढ्ा ठेवण्यास 
खगन समय येहक त्यवेरेस अडचण न पडेल अदा तयारीत संस्थाना 
राहि पाहिजे. पमानंद् इन्स्टस्य्ूटसारख्या स्वतंत्र संस्था आतांच स्थापून 
देरी वाङ्मयास आधेक उत्तेजन दिर पाहिजे. पुं मागें मुंबई हैव गुर्जर 
विद्यापीठ कां होणार नाहीं { असें कित्येक दृरदष्टी ठोकांच म्हणणं अहि. 
भुबदं व अहमदाबाद हीच आपटीं आधिक सोडस्कर कद्र अहित असे गुर्जर 
धुरीणांचैच मत असल्यास बडोयानेँ मुख्य संस्थानच्या गरजांकडेच अधिक 
ठक्ष देणे रास्त होईल, प्रस्तुत हिदुस्तानची एकंद्र शासनपद्धति, घटना 
वगेरेत बरीच काति होऊं घातङेली अहि. संस्थानांचा दर्जा, अधिकार, 
प्रातांची आधेकारमर्यीदा वगैरे सर्वात मोदा उल्टप'लर होई असा अंदाज 
आहे. अशावेीं थोडी वाट पाहून वियापीठाची कल्पना टाकून न देतां आणि 
फाजीर उतावलेपणा न करितां गुजराती लोकांकरितां, गुजराती वियेकरितां 
व संस्करातिकरितां खटपट करणार वियापीठ छोकर कसँ सिद्ध हो्छ वत्या 
कायासार्दीं संस्थानांत व संस्थान[बाहेर एकमत कस बनेक, आणि आजवर 
संस्थानानें गुजरातची सेवा जरी निररुसपणें केटी तशीच यापुेहि करण्यास 
तें कचरत नाहीं, असे सर्वे जण म्हणतील या रोखान संस्थानानें आपटे 
पारक पुं टाकलें पाहिज. गुजरते तीर, विहेषतः संस्थानांतीर गुर्जरबंधृनीं 
पण या बाचतीत शक्य ती खटपट केटी पाहिजे. एक विदयापीठस्थापना मंड 
स्थापून त्याच्या दवारं त्यांना या विधापीटासाठीं एक कायमनिधी जमवितां 
येल व आज विधापीठस्थापनेच्या मार्गोत ज्या अडचणी आहेत त्यांचा 
परिहार करून वियापीठाचा जन्मदिवस जव आणतां येईल. श्री. मह।राज- 
साहेबांच्या एकाहत्तराव्या जन्मगांडीच्या ज्युभ प्रसंगीं असा कांहीं उपक्रम 

अवश्य होडल अश्नी आम्हांस आज्ञा आहे. श्रीमन्महाराज सरकार हे अनुभवी, 
दूरदक्ञी, स॒विय व माहितगार आहेत, प्रगतिप्रिय आहेत, करून बोलणारे 
अहित, आणि म्हएनच ही आज्ञा सफर होर असा आम्हांस विश्वास 
वाटत आहे. 
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बडोदं संस्थानां मरथाटयांचा प्रसार 

[ रेखकः--श्री. रघुनाथ हाता्नद् पारी, कायत्रेरियन, फग्युंसन 
केठेज, पुरे. ] 

बडोर्दे संस्थान म्हणजे ग्रंथालयांचै आगर होय. हिदुस्थामांत 
ग्रथारर्यांच्या चःखवढीचा पाया बडोयाचे दानश्युर विथाप्रेमी अधिपति 
श्रीमत सरकार सयाजीरावमहाराज यानीं धातला, श्रीमंत सरकारी 
विद्रत्ता, सतत वाचनाचा व्यासंग, अनेक वेव्णं सुधारेल्या रष््रतुन 
केलेला प्रवास व॒ समाजसुधारणेविषयीं अत्यत कठकढ यामु 
सरकारानीं बडोरदु॑राज्याचीं सूत्रं हातीं पेतल्यापासून आजपर्यत पाश्चात्य 
वेश्शांना काजविण्याजोगी आपल्या राज्यात अनेकविध सुधारणा करम् 
-दाखविटी आहे. इ. स. १९१० सलं श्रीमंत सरकार विलायतेवा प्रवासं 
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करीत असतांना युरोप व अमेरिका येथील सार्वजनिक मोफत ग्र॑थालयान 
केलें महत्कार्यं पाहून, आपल्या प्रजाजनांना सुसंस्कृत व सुविय करण्या- 
करितां मोफत ग्र॑थाङ्यांची स्थापना करावी व सर्वं॑संस्थानभर अदा मंथा- 
लर्यांचा प्रसार करावा ही कल्पना सरकारचे मनांत आली. या गोष्टीरा 
विव लागू नये म्हणून सरकारांनीं अमेरिकेतीर बोडन नांवाच्या एकः 
प्रख्यात ग्रथाध्यक्षाची बडेोद संस्थानातीर मंथालयाचे डायरेक्टर म्हणून 
नेमणुक केटी; व लगेच त्यांना हिदस्थानांत पाठवून दिले, 

डा, कोडंनसाहेव हे ग्र॑थाल्यशाघांत अत्यंत निपुण असून अमेरिकेत 
भेथालयांचे चक्वर्कीत त्यांनीं पुढाकार पेन बरव कार्य केठेटँ हेत. अमेरि- 
कतीह ग्रंथालर्याच्या चचवठीचे उत्पादकं जगविल्यात ईी. मवि उयूई 
यांनीं प्रथम ग्रंथार्यराच्राच्या रिक्षणाकातिं जे वमग काढले होते त्या 
वर्गात शिक्षक म्हएन बोडनसहिब बरीच वर्षे काम करीत हेति. बेौईनसहि- 
वानीं “बडोयास आल्याबरोबर पाश्चात्य ग्रथाल्यातील कामाच्या धर्तीवर 
बडोयाच्या सेंटर लायत्रीचे कामाला वटठण टाविरे. त्यांनीं बडोदें संस्थानां 
तलि ग्र॑थालयांच्या पुस्तकाचं वर्गीकरण करण्याकरितां तेथीर वाडमयाढ् 
युक्त अर नवीन वगीकरणपद्धति तयार करून त्या पद्धतीने पुस्तकांची 
रचना केठी. बोडन साहेवांनीं या संस्थानांत सरकारच्या मद्वीनेँ चाकणारीं 
सार्वजनिक मोफत अथां रये व वाचनाल्ये संस्थानच्या निरनिराठ्या भागात 
उषघडढरटी, ज्या खेडेगावांतून अ्चातस्हेची अथायं उघडतां आलं नाहीत त्या 
ठिकाणी त्यांनीं फिरत्या मरथालर्यांची योजना केठी. अिषक्षित लोकांना ज्ञान- 
संपादनाची गोडी कागावी म्हणन त्यांनीं उत्तम चित्रपट तयार करवून ठन्टर्न 
स्ला्डसच्या दार ते चित्रपट गा्वोगावीं दाखविण्या ची व्यवस्था केटी. टहान 
मुलांकरितां सेंटर लायनरींत एक ग्रंथालय स्थापून तेथें मुखाच खेकण्याची 
व मधून मधून सचित्र व मनोरंजक पुस्तके वाचण्याची व्यवस्था केटी. 
मुलांना मनोरंजक गोष्ठी सांगून त्यांच्यामध्ये पुस्त वाचण्याची आवड 
निर्माण करावी व त्यांच्या चोकस बुद्धीला चाग वद्टण लावावे म्हणुन 
त्यांना आठवङ्यांतून दोन दिवस गोष्ठी सांगण्याचा उपक्रम त्यांनीं सुरू केला. 
अहा रीतीने ेोडनसहिबांनीं इ. स. १९१०-१३ परयत अंथालययाचें बाबतीत 
वडोदं संस्थानांत सर्वागीण सुधारणा करून ते अमेरिकेला इ, स. ९९१३ 
साटीं परत गेले, 
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बोडन सहिर्वाचे मागन श्रीयुत जनादैन सखाराम कृडाठकर, एम. ए. 
एलएल- बी. यांची बडोदं संस्थानांतीरु ग्रथाखयांचे क्युरेटर म्हणून नेमणूक 
ज्याटी. श्रीयुत कृडाठकर हे बहुश्रुत व अत्यंत उत्सा गहस्थ होते. पाशि- 
मात्य देती ग्रेथाखया प्रमाणे संस्थानांतील ग्रंथारर्यांची सुधारणा कर- 
ण्याची त्याची फार इच्छा होती. पाश्चिमात्य देशांतीर ग्र॑थारर्यांच्या कामाची 
प्रत्यक्ष माहिती मिखावी म्हणून त्यांना लगेच विङायतेच्या प्रवासास पाठ 
विण्यांत आर्ट, व त्यांचे जागीं श्रीयुत अमीन यांना क्टिग क्युरेटर 
नेमण्यांत अ. श्रीयुत कुडाठकर यांचा युरोप व अमेरिका येर्थे चांगला 
सन्मान होऊन र्यानी पाश्चिमात्य ग्रंथालयांँच्या चखवढीचा सर्वर्गण 
अभ्यास केला व॒ तेथील ग्र॑थाल्यकाच्ाची संपूर्ण माहिती मिव्छवून ते 
बडेर येथें इ. स. १९१५ साड परत अष. त्यांच्या प्रवासामुरटे पाश्चात्य 
अथालर्याच्या चरवर्ीत प्रामुख्यानें भाग वेणाय्या पुटा्यांना हिडस्थानांतील 
अथालर्याच्या चठवढीविषयी आपलेपणा वादं छागला. इ. स. १९१५ ते १९२१ 
पर्यत श्रीयत कुडालकरांनीं बडोदें संस्थानां तीर ग्रथारयांची सुधारणा प्रशंसनीय 
सतनिं तर केठीच व शिवाय त्या चदवद्टीचा प्रसार दहिदुस्थानाच्या इतर 
मार्गातसुद्धां ब्हावा म्हणून पुष्कढ खटपट केली. त्यांनी “लायत्ररी मिसटेनी?? 
नावार्च मासिक सतत आठ वष उत्तम रीती चाल्वृन त्याचे दारां लोकां- 
मध्यं ग्रथाल्यांची आवड व आस्था निर्माण करून ग्रंथार्यश्ञाच्चाचं महत्व 
बडोदूं संस्थानासच काय पण स॑हिंडुस्थानास पटवून दिर; व जनतेमरध्य 
या चटवल्टी विषयी परिणामकारक जाग्रति केठी. श्रीयुत कुडावकर यांच 
ग्रथालयशाखांतील प्राविण्य व॒ त्यांचा असाधारण उत्साह पाहून त्यांना 
इ. स. १९१९ स्रालीं मद्रास येथं भरलेल्या असि भारतीय ग्ंथाङ्य संमेक- 
नाचे अध्यक्ष नेमण्यांत आलें होते. त्यवेीं सध्याचे सुधारणाप्रेमी हिंदुस्थानचे 
न्हाइसर्रोय लड बुहरङिग्डनसहिव मद्रास इलाख्याचे गन्दर्मर होते; ब त्यांनीं 
या कायांस पुष्कठच सहानुभूति दाखविी होती, 

इ. स. १९२१ साली श्रीयत कुडाठकर यांच्या इःखदायक निधनानंतर 
श्रीयत न्यूटन मोहन दत्त, एष्. ए. ए. यांची व्युरेटरचे जामी 
नेमणूक स्ञारी. श्रीयुत दत्त यानीं स्टेट लायन्रेस्ियिन म्हणून इ. स. 
१९१५ साङापासून वाखाणण्याजोगे काम केठं होते; व संस्थानांतीकः 
ग्रेथालयाचे सुधारणेविषयीं त्यांनीं पुष्कढटच खटपट केटेटी होती, श्रीयुत 
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दत्तानां आज तागायत बडेर संस्थानातीर म्ंथालयांची सुधारणा प्ररंसनीय 
रीतीने कलन बडोदं संस्थानचं नाव हिंदुस्थानांतीठ म्र॑थालयांच्या चठ्व्ढीत 
अगदीं पहिल्या प्रतीच ठेव आहे, प्रेमव् स्वभाव, कामाची कठकठ, व 
1हिदस्थानांतीक मंथायांच्या सुधारणेविषरययीं सहानुभूति याबदल श्रीयुत दुत्त 
यांची फार ख्याती आहे. त्यांनीं “ बडोदू संस्थान व तेर्थीर म्रंथाल्यं या 
नांवाचे इग्रजीत जं पुस्तक प्रसिद्ध॒ केठ अहि त हिदुस्थानातीर 
प्रत्येक म्रंथालयांत संग्रह करण्याजोर्गे असून त्याच्या साहाय्यानें 
प्रत्येकं अ्रथालयाची चांगली सुधारणा करितां येण्यासारखी आहे. 
श्रीयुत दत्त हे हिंदुस्थानांतीट अत्यैत प्रवणि ग्रंथाध्यक्ष म्हणुन नांवाजलेठे 
आहेत. इ. स. १९२० साठी कारी यें अलिक आरिया रिक्षण परिषद् 
साली, तेब्हां रंथालयाचे भागावर श्रीयुत दुत्त यांना अध्यक्ष नेमण्यांत आँ 
हरते; व त्यावेव्टीं त्यांनीं आपल्या अत्य॑त मौल्यवान ज्ञानाचा लाभ हिदुस्था- 
नाती निरनिराव्या प्रातांतीर तेथे जमरेल्या म्रथाध्यक्षांना करून देऊन 
त्यांचे मनांत ग्रथारयांचे चटवढीविषर्यीं आस्था निर्माण केटी. इ. स. १९३१ 
सारी कलकत्यास बंगारमर्धीर म्रथालयां चं सम्मेलन भरट होत तेब्हां श्री. 
दत्ताना त्या सम्मेटना्चँ अध्यक्ष म्हएन निवडण्यात आलं हेते. बंगाल- 
मधील गेथालयांच्या प्रसारास श्री. दत्त है मोज्या उत्साहानेँ मदत करीत आहेत, 

बडोदं येथीट ग्रथालययांचे चट्वीत प्रामुख्यनें भाग वेतेरे आणखी 
एक गृहस्थ आहेत. ते म्हणजे श्रीयत अमीन होत. शीयुत अमीन हे इ. स. 
१९१३ सारापासून कांहीं दिव अकिटिग कयुरेटर बव आतां असिस्टंट क्युरे- 
टर म्हणून कम करीत आहेत. त्यांनीं गावोगावीं ग्रथाल्ये वाढविण्याचे 
कामी व त्यांची सुव्यस्था राखण्याच्या कामीं फार खटपट केटी आहे. 
श्री. अमीन यांची कायतत्परता, कोंशल्य व॒ उत्साह हीं वाखाणण्या- 
जोगीं आहेत, 

इ. स. १९२५ साी असि बडोरद-पस्थान-गथाठय-संघ व त्याच्या 
शाखा स्थापन करण्यांत आल्या. या वर्षापासून ग्र॑थालयांच्या चढ्वीटला 
बडरद संस्थार्नात एक नवीन वब्ण काग आहे. या संघात प्रतिवषीं प्रमुख 
गावीं सम्भेरने भरतात; व त्या सम्मेर्नांत पुष्क विद्वान लोक, 
सरकारी अम्मल्दार व॒ इतर प्रमुख मंडी भाग घेतात. लोकांच्या 
मनांत सावंजानिक ग्रंथाल्थांच महत्व पटविण्याकरितां पुस्तके, मनो- 

0000088 छ 
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वेघक व उद्रोधक चित्रँ, नानातद्हेच्या माहिती युक्त असे नकाशे, 
व॒ अदाच प्रकारच्या इतर वस्त्ंचँ प्रदर्शन भरविट जातें. मेक्मिलनं, 
केम्नीज युनिग्हसिटी प्रेस, सी, रव्ठेक, मुज कायब्री, जे. बुस, 
रायनरी, दि टाम् बुक द्व, दि उेमोकरेट प्रिंट कंपनी, न्युर्योकवी णच. 
डन्ल्यू. विल्सन कंपनी, गेछोडं बदसं आणि इतर पुष्कठ प्रकारक व दुकान- 
दार यांचेकद्न पुस्तके, मासिकं व ग्ंथालयांना उपयुक्त अशा पुष्कठ वस्तू 
प्दशनांत ठेवण्यासादीं पाठविण्यात येतात. या प्रदशंनांचा .परिणाम लोकांचे 
मनावर उत्तम रीतीने होत आह. 

या संस्थे्च। स्थापना ३. स. १९२५ सां क्षाटी. ही संस्था बडोदं संस्थाना 
ती ९८२ ग्र॑थालयांना लागणार सर्वं सामान, पुस्तक, व माक्षके क्रिफायतश्षीर 
रीर्तानिं पुरवृं शकते, व त्यामुरढे निरनिराव्या ग्रंथार्यांचा चांगला फायदा 
होतो. या संस्थेन आजपर्यत पुरर व॒ इतर बरीच उपयुक्त पुस्तके छापून 
प्रसिद्ध केटी आहेतः-{ १ ) गुजराथी भषिमध्यं प्रसिद्ध॒द्याठेल्या वाचनीय 
८००० पुस्तकांची वग॑वारीनं किमतीसुद्धां तयार केटेटी यादी; (२) 
गुजराथतीक ग्र॑थारयांची डायरेक्छरी; व ( ३ ) गुजराथी पुस्तकांच्या वर्गी- 
करण पद्धतीची सुधारून तयार केलेली आवृत्ती. या संस्थेमुं ग्रथालयांचा 
चांगला फायदा तर होतोच, शिवाय मासिके व पुस्तकः यांच्या प्रकाश 
काचा व सवंसाधारण जनतेचा सद्धा चांगला फायदा होत आहे. लोकांमध्ये 
ग्रथालर्याची जाग्रति करण्य।करितां या संस्थेनँ “ पुस्तकालय ” नांवाचे 
गुजराथी सचित्र मासिक उत्तमरीतीनें चारविरँ आहे. 

संस्थानां ती एकंद्र ४१ तालुक्यपिकीं २६ ताद्क्यांनीं आपल्या ताटुक्यात 
ग्॑थाटयांची वाद होण्याकरितां स्थानिक कमिटया नेमल्या आहेत. या 
कमिस्या वगंणी गोखाकरून नवीन यथाय स्थापन करण्या्च काम करितात, 
व आपापल्या ताटुक्यांतीर म्रथारुयां ची पाहाणी करितात. गेल्या वीस वर्षति 
सरकारकड्न मदत षेणाय्या नगर व याम~प्र॑थाट्यांच्या स्थापनेकरितां एकंद्र 
२,०५३,४८१५् रुपये खर्च श्चाले आहेत. त्या पेकीं सरकारी मदत ७०७,०६६ 
रुपयांची स्चाटी आहे, लोकठ बोडौनीं केटेटी मदत ६५३, ५५३ रुपये 
आहे; व लोकानीं जमवून खयै केठेली रकम ६९२, ८६६ रुपये होय. वरीङ 
आंक््यांत सेदरूर लायव्ररीच्या खर्चाचा समावेदा केठेला नाही. सूक लाय 
बर्रीत प्रतिवषीं ५०,००० रुपये खर्च होतात. 
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एकंदरीत पाहि असतां बडोदुं संस्थानांत ग्रंथालयांची चˆ्वठ प्रह 
सनीय रीतीने फेलावत अहि, लोकांमध्ये नवीन ग्रंथालय स्थापण्याची.- 
उत्कट इच्छा नि्मांण श्चाटी अहे; व ती ग्रंथालय चांगली चारविण्याकरितां 
ंथाखयशाच्रांत पारगत अशा मंथाध्यक्षांची नेमणक केटी पाहिजे हं सुद्धां 
लोकाना परं आहे. इ. स. १९१० स।रापासून आजपर्यत बडोदं संस्थानांत 
सावेजनिक मोफत ग्रंथाटयांची बाढ फार श्षपाय्यानें चादर आहे व स्यां 
प्रात-ग॑थाटये, नगर-गथालये, सेडेगावांतील म्रंथाटयँ व ॒किरतीं अरंथालये 
यांचा छाम संस्थानांतील रेकडा ७० जनतेला मिदं शक्त आहि. 

या सवं चच्छवल्टी्चे केन्द्रस्थान बडेोद येथील सेट लायन्री ही होय. 
हीं लायत्ररी हिडुस्थानांतीर एक नमुनेदार संस्था आहे. श्रीमत सरकार 
महाराजसाहेव यांनीं इ. स. १९११ सारी विविध विषयांवर क निवडक 
२०,००० पुस्तकांची सरकारांची खाजगी लायनरी बक्षीस दिटी. तेच्हापासून या 
मरंथालयाची इतक सुधारणा स्चाली आहे कीत आतां हिंदुस्थानां तीर सरवीत मोभ्या 
गथार्यामध्यं पहिल्या प्रतीचे ग्रंथालय स्ट अहि. सथ्यां या ग्र॑थारर्यात 
जवद जवल १२५००० पुस्तके आदेत. गतवर्षी या म्याटयातून अजमासें 

९१३२५०० पुस्तके लोकाना घरोघर वाचावयास देण्यात आरी. ( या आक- 
ड्यांत फिरत्या गंथालयांच्या विभागांतूनं बाहेरगां्वी वाचावयास पाठविरेल्या 

(= ० 

पुस्तकाचा समावेश होतो. ) या मंथालयाचा एक विरोष म्हणजे यथं वाच- 
काना कृपाटाजवख जाऊन स्वत्ला कागणारीं पस्तकं निवडतां येतात व 
त्यामटं कित्येक वेद्धीं त्यांना माहीत नसलेढी परंत॒ त्यांना उपयक्त अर 
छित्येक पस्तके त्यांचे नजरेस सहज येऊन ग्र॑थारयाचा फायदा घेण्याची 
त्यांची उत्सुकता वाढते 

श्रीमंत सरकारसाहेव यांचे इच्छेवरून इ. स. १९१५ साठी ओरिएनटन् 
लायरीची स्थापना छी. या लायनरीमध्ये प्रथमतः बडोदं येथीर विहृ 
मंदिरं तील संस्कत मर्थाचा संग्रह ठेवून संस्कृत ग्रथाङखयाची स्थापना करण्यांत 
आली. नतर श्रीमंत सरकाराचे बंधु श्रर्मत संपतराव गायकवाड यांनी उदार होऊन 
आपल्या संग्रहातील ६२० संस्कत थ या लायत्ररीस बक्चिस दिके. त्यानंतर या 
ग्रथालयांत प्रतिवषीं पुष्कठ हस्तरिखित व॒ छापे संस्कृत आणि प्राक्त 
ग्रथ यांचा भरणा होत आला आहे. या संस्थेला ऊर्जितावस्थंस आणण्याचे 
प्रयत्न विख्यात पंडित के. सी, डी. दलाल यांनीं नेस्व केले, त्याचेनंतर 
जेन पेडित एल्. बी. गाधी यानीं हँ कार्यं मोभ्या जोमानेँ चाट ठवरटे. इ. स. 
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१९२५ सारी लायनरीटा सेन्द्र छायनरीपा सून स्वतंत्र करून दुर्मिंट म्रथांच्या 
परसिद्धीकरणाचं काम जोमानं चाठावै म्हणून ओरिएनटल् इन््टिखचूटची 
स्थापना करण्यात आरी. त्या वेदीं या म्रथालयांत १३००० संस्कत हस्त- 
ङिखित म्ंथ व ६००० छापलि ग्रंथ होते. या इन्स्टिस्यटवर डा. भट्वाचार्य यानाः 
डायरेक्टर म्हणून नेमण्यांत आके. ई, भट्वाचा्य यांचे निर्यत्रणाखालीं ह्या 
संस्थन बरेच महत्वाचं कायं केटं आहे. आजपर्य॑त या संस्थेन ६२ ग्रंथ छापून 
प्रसिद्ध केरे आहेत; व २७ ग्रंथ छापण्याच कार्य हातीं चेत आहे. 

इ, स. १९१३ साली लहान मुलांकरितां शिष्चुग्र॑थालयाची योजना होऊन 
तेथे हान मुछाना आवडतीर अरा तद्हेच्या सचित्र व मनोरंजक पुस्तकाचा 
भरणा करण्यांत आला. येथं लहान मुलांच्या चौकस बुद्धीला चांगले वकण 
लावावे म्हणून नानातर्हेच्या खेव्ठांची योजना केलेली आहे; व त्यांना वेकतां 
सेकतां पुस्तके वाचण्याची गोडी लावण्याचा उपक्रम केढा जातो. या मंथा- 
छयावर् एका सुशिक्षित बाईची योजना केरेठी आहे. या बाई या ग्रंथालयाच्या 
सुरवातीपासून येथं काम करीत असल्यामुर्ढँ त्यांना हान मलखांना लागणास्या 
पुस्तकांची निवड चांगरी करितां येते; व मुलांचै रंजन सुद्धां त्या 
चांगलं करितात. त्या प्रत्येक आठवङ्यांत मुलांना नवीन नवीन गोष्ठी सांगून 
त्यांचे मनांत वाचनाची अभिरुचि निर्माण करितात; ब त्याचे सेढांत वारंवार 
भाग घेऊन चेव्ामध्यें सुद्धां मलाच प्राविण्य वाढविण्यास त्या मदत करितात. 
या ग्रथाट्यांत अजमासे ३००० पुस्तक अहित; व रोज जवढजवक् ७० 
लहान मुर या ग्रथारयाचा फायदा घेतात. 

बडायास इ. स. १९०७ सां लियांकसितिां गरंथाल्याची स्थापना महिला 
द्रनिंग केटिजिमध्यें करण्यांत आी, व नंतर १९१४ सारी हं ग्रंथालय 
सेन्द्रूट कायरीत नेण्यांत आ. तेन्हापासून या म्ंथालयांत बरीच सुधारणा 
होत आटी अहि. या म्ंथाहयावर एका गुजराथी सुरिक्षित बाक्ष्ची नेमणुक 
जञाी आहे. यें केवठ च्चियांना उपयुक्त अरा पुस्तकांचा व मासिकांचा 
भरणा करण्यांत येतो. गेल्या वर्षी या मर॑थालढर्यांत १,०८५ च्ियांना 
२२,३५६. पुस्तके घरोघर वाचावयास देण्यांत आट. 

इ. स. १९१२ सार्टी हश्य-पाठ-रशिक्षण-शाखा ८ एश्] [णप 
000 8० ) उघडरण्यांत आली. चित्रप्टांच्या सहाय्यानेँ लो 
मनरजन करून त्यांना परप्रातांतील व परदेशांरतीर नर्वीन नवीन माहिती 
देण्याचे कायं या साखेकदून केँ जते, या जशासेचा मुख्य उदरा निरक्षर 
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रोकांना बाह्य जगाची माहिती वित्रपटांचे व व्याख्यानाचे सहाय्यानें देऊन 
त्यांची ज्ञानलाटसा वाढविणें व त्यांना साक्षर लोकांबरोबर व्यवहार कर- 
ण्यास पात्र करणे हा हीय. आजपथत या शाखेन आपले कार्यं उत्तम 
रीतीने करून दाखिल आहे. खेडोपादीं जें जेथै या शाखेकंडून चित्रपट 
दाखविकले जातात तेर्थं तें खी-पुरुषांच्या व ॒रुहान मुलांच्या स्लुटीच्याज्युडी 
जमतात. एकंद्रीनें या उपक्रमाचा जनतेवर चांगला परिणाम हात आहे. 

वडेोद्ं संस्थानात म्रेथाटयराच्राच शिक्षण देण्याचा वर्ग बोडन साहिब 
यांनीं १९१० सारी उघडला ब तेन्हांपासून आजपर्यत संस्थानां तीट पुष्कठ 
ग्रथाध्यक्षाना, तर्सेच म्हैसूर, इंदुर, देवास व हिंदुस्थानातीरु इतर प्रांतांतीर् 
कांहीं ग्रथाध्यक्षांना या शिक्षणाचा काभ चेतां आला आहे. सध्या संस्थानां- 
तीक गांवोगांवच्था म्रंथाध्यक्षाना वेरोवेदी हं शिक्षण देण्याचै काम सध्याचे 
असिस्टंट कयुरेटर श्रीयुत अमीन हे करितात, 

६. स. १९०६ साछापाभून श्रीमत सरकारांनी देणग्या देऊन गांवोंगांर्वी 
ग्रंथालयं उघडण्याचा उपक्रम सुरु केला. त्यानंतर चार वर्षोनीं बोडन साहे 
बांची ग्रंथालय खात्यावर मुख्य अधिकारी म्हणून जेन्ां नेमणूक श्चा 
त्यावेीं त्यांनीं अक्षीं म्रंथार्ये उघडण्याकरितां व॒ ती उत्तम 
रीतीने चाढकिण्याकरितां नियम घालून दिले. या नियमाअन्वर्ये 
कोणत्याहि गांवांतीरु नागर्किनीं एखादे ग्रंथालय उषडण्याकरितां १००,३०० 
अथवा ७०० रुपये वेणी करून जमा केले असल्यास त्यांना सरकारकदून 
तितकीच रकम व म्युनििपल बोडाकडून तितकी च रकम दिली जाते. जर 
्रथाटयाकरितां इमारत बाधावयाची असेल तर त्या यथाल्याच्या चारुकांना 
फक्त > रक्रम जमवावी लागते व बाकीची रफम सरकार व डिद्िक्ट बोर्ड 
याजकटून मिक्त, एखाया अगर्दीं लहान सखेडेगावांत बारिकसें मेथलय 
स्थापावयार्च असल्यास तेथील लोकांना १०० रुपयांची गुजराथी पुस्तके 
२५ रुपर्याना विकत देण्याची व्यवस्था सरकारांनी केटी आहे. बाकीचे 
७५ सपय सरकारकडून दिले जातात. जनतेच्या शोक्षणिक स॒धारणेकरितां 
केठेल्या या सुधारणेचा फायदा छोकांनीं आजपर्यत उत्तम रीतीने 
केरून घेतला आहे. आर्तापर्यत ॒एकंद्र ४५ शहर व॒ ८१८ सेडेगा्वे 
याना मोफत भ्रेथारयां ची व्यवस्था करण्यात आली जहे. या सर्वं अथाल- 
याचा एकंदर ग्रंथसंग्रह ६१२, ४०६ आहे व त्यांचा फायदा एकंद्र ७९.४०६ 
वाचक घेतात. प्रतिवर्षं वाचावयास दिटेल्या पुस्तकांची संख्या ४२५,८११ 
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होऊं शकेल. या शिवाय गार्वोगांवीं असरेल्या वर्तमानपत्रांच्या वाचना- 
लयांची संख्या २१९ आहे 

कांहीं सेडेगां्वांतून ग्रेथारुयांची व्यवस्था नसल्यामुट तेथे फिरर्ती प्र॑थालयें 
पाठविण्याची व्यवस्था केटी आहे. या फिरत्या ग्रथाल्य-विभागांत प्रत्येक 
पेटीत १५ पासन ३० पर्त पुस्तके मावतील अहा एकंद्र ५०० पेस्या 
आहेत व त्यांतून जवल जवट १५००० पुस्तके १२५ ठिकाणीं पाठविण्याचीं 
व्यवस्था केले श आहे. या पेस्या कोणत्याहि ग्रंथालयाकडे, राटेकडे, अथवा 
संस्थेकडे मोफत पाठविण्यात येतात. त्या पाठवण्याकरितां व परत आणण्या- 
करितां कागणारा स्वं खच सरकारकडून कठा जातो. गेल्या वषीं याप्रमाणे 
२२००० पुस्तके गांवोँगावीं वाचावयास पाठविण्यात आली. 

श्रीमंत सरकार सयाजीराव महाराज यांनीं म्रथालयांच बावतीत आपल्या 
संस्थानला पाश्विमात्य देशाच बशेवर्सस ठेवृन हिंदुस्थानापुदँ एक नमुनेदार 
उदाहरण घालून दिले आहे. त्यांनी लोकांमर्घ्यं ज्ञानलालसा वाढवृन बहुजन 
समाजाला सुशिक्षित बव सुसंस्कृत केल्यामुटं आज बडोदं संस्थानाची 
ख्याती सवे जगभर पसरली आहे. आ्मतसरकाररानीं केटेल्या म्रंथाल्यचि 
प्रसारामुढे लोकामर्ध्यं पुस्तकं वाचण्याची आवड निमाण लाटी अहि; 
इतकैच नब्है तर वाचनाचा व्यासंग कायम दठेवणे व॒ दृद्धिगत 
कर्णे ह अत्यावश्यक आहे अशी जनतेची खारी यारी आहि. 
संस्थानांत ज्या शिक्षणसंस्था आहेत. त्याच्या शिक्षणामर्ध्ये 
भर धारूण्यास् व स्या संस्थांचीं भरभराट करण्यास मंथाल्यांच्या 

प्रसारानँ फार उपयोग ्ाला आहे. निरनिराञ्या सखेडेगावांतीर 
व शाहरांतील ठोकांचि पुटारी व संस्थानचे अधिकारी या लोकानीं गंथा- 
लर्याच्या भरभराठीकरितां पुष्कठ मदत केटः आहे. शां तील शिक्चकानीं 
निरनिराक्या ग्रथार्यांच्या चिरणिस्ाच काम मोफत करून ठोकाना पुस्तके 
वाचण्याची गोड! कावण्याचं कायं फार प्रशंसनीय रीतीने केँ आहे 

या ठेखांत ङेखकानें बडोद्ं स॑स्थानांतीर ग्रंथाठर्यांच्या प्रसाराचा इतिहास 
देण्याचा अल्प प्रयत्न कडा आद. त्यावरून गेल्या २५ वर्षात या संस्थाननें 
केठेल्या कल्पनातीत सधारणांची कल्पना वाचकांना सहज येण्याजोमी आहे 
बडोद् सस्थानचं अनुकरण हिदस्थानां तीक इतर प्रांत करतीरु तर हिंडु- 
स्थानाती रु बहुजन समाज सुिक्चित व सुसंस्कृत करणे सकर होईल, व 
हिुस्थानका इतर देरशांच्या बरोबधैनें या बाबतीत सुधारणा करतां येईल 
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महारज व मराठी ग्रथोत्तेजन 
[ ठे चितामण मणे कर्वे, संपादक महाराष्र शब्दकोश ] 

८८ निरनिराच््या उपयुक्त विषयांवर पुस्तकं तयार इ्ाल्याशिवाय शिक्षणाचं 
कार्य सिद्धस जाणार नाही. मारषेत जर चांगले भथ निपजले नार्हात, तर 
लोकरिक्षणाचे सर्व प्रयत्न ठंगडे पडतात, इतकेच नव्हे तर चांगली पुस्तकें 
समाजास न मिढाल्यानं लाकांची प्रवरा सदोष पुस्तके वाचण्याकडे होते. 
मनुष्यामध्य तुषा उत्पन्न करावी आणि ती भागविण्याच साधन देऊं नये, 

तश्लांतटा हा प्रकार आहे अर्थात् उपयक्त ग्रंथ उत्पन्न करण्याची निकड 

केवद्धी अहे, ह आपल्या निद्रनास येईल. देशी भाषांत चांगछे म्र॑ंथ तयार 
करण्यासंबंधानें माञ्च प्रयत्न फ़ार वषांपासून चार् अहित, है आपणांस महशुर 
आहेच, अनेक प्रकारं उत्तेजन देऊन व पुष्कठ खच करून मी या दिनं 
होईल तितका प्रयत्न करीत आल आहं. ” 

---दहाव्या साहित्यसंमेटनप्रसंगी महारा्जांनीं 

नोग्हँबर १९२१ ). 
प्रास्ताविक -श्री्मत सयाजीराव महाराजांची वियाभिरचि सर्वश्चत 

असून, त्यांनी वियाप्रसाराच्या सत्कार्यीत जव तनमनधन खर्च केले अहे 
तवद किंवा त्याच्या निम्म्यानं तरी खच करणारा राजपुरुष क्रिवा धनिक 
अखिल भारतात सापडणार नाही. महाराजांचा वियाव्यासग केवदढा दांडगा 
अहि याची बरोबर जाणीव त्यांच्याजवन्ड नेहमी असणाप्या माणसांसेरीज 
दुसय्या कोणाङा येणार नाही. जगांतीर उक्कृष्ट॒वादूमय आपल्या पूर्ण 
परिचियाचं करून चेञ्न, त्याचा लाभ आपल्या देरावांधवांसहि करून 
देण्यासाठी ते अक्षय इ्टत असतात. आपले लोक नुसते साक्षरच नव्ह तर 
सुवि्य ब्हावित यासाठी त्यांची तव्टमन् चाठली असते. ती तन्मन पाहून 
‹ कवटा थोर महात्मा ! › अपे धन्योद्रार तोडांतून सहज बाहेर पडल्या- 

खेरीज कसे राहातीर 1 

वाङ्मयोत्तेजनाची जुनी परपरा-- देशी भाषांटून निरनिराव्या विषया 
वर वागे सुबोध ग्रंथ तयार होऊन दृशी वाडमयाभिवृद्धि तर ब्हावीच पण 
तीबरोबर जनतेला आपं जीवित उ व सखावह करण्यास मोदी मदत 
व्हावी, हा हेतु महाराज सदोदित वागवीत असून, तत्सिद्धयर्थ त्यांनी म्रथो- 

भ 

केठेर भाषण (२६ 
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7. महाराजसादे्बा चं दस्ताक्षर ( प्र, २२२) 
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तेजनाचे अनेक उपाय अपरत्तीरप्यत यीजिरे आहेत. प्रजेचें ज्याप्रमाणें लालन- 
पालन-पोषण करणु ह राज्यकत्या्च कृतव्य आहे, त्याचप्रमाणें प्रजेला ज्ञानी 
करण्याचंहि कर्तव्यं आहे असँ महाराज ज मानतात तें त्यांच्या भोर 
संस्कृर्तीचं योतक् आहे त्यांच्या घराण्यांत जी वियोत्तेजनाची परपरा अखंड 
चारुत आरी तीच महाराजांनी विशेष विस्तारटी. श्रीमंत गणपतराव गायक. 
वाड यांनी १८४९ साठी मुंबहंतीर ° दक्षिण भाषत पुस्तके प्रसिद्ध करणारी 
मंडब्टी ' या संस्थेस पांच हजार रुपये वक्षीस दिल्याचा उद्ेख संपडतो 
(विविध ज्ञानविस्तार, माच १८७८) अनतफदी, होनाजीवान्ठा सगनभाऊ इत्यादि 
सुप्रसिद्ध छावणीकारांस गायकवाडाचा मोठा आसरा असे. ‹ धर्मराज्य गाय- 
कवा अस नाही दुसरे स्थर । छपनदेिचे गणिजन येती । या जागीं 
मछ ॥ ' अदं गुणीजनचा सन्मान करणान्या गायकवाडांची स्तुति 
होनाजी बाढ जी करतो ती यथार्थं आह. खेडेराव महाग्जानी आपल्या 
राज्यव्यवस्थेस उपयागी पडतीटः अस कित्येक ग्रथ तयार करवृन चेतले होते. 
महाराणी जमनावाडसाहेव याहि विद्वानांचा परमर्ष चांगला चेत. श्रीमंत 
सयाजीरा्वानी तर गादाविर बसल्यापास्न अध्ययन आणि अध्यापन या 
ऋ षितल्य जीवनक्रमाचा आपण होऊन अगीकार कटा व त्याचं आजपर्थतें 
चारित्य या दोन तच्ांम्॒टं सरम्य आणे सुप्रतिष्ठित बनटं आहे 

पाकदासीय वाडमय- महाराज प्रथम १८८२ साटी विलायतेस गेले व 
त्यावेेपासून तिकड।र ज्या ज्या चांगल्या समाजोपयोगी गोष्ठी त्यांना आटच्ल्या 
त्या आपल्याडे रुजाव्यात म्हणून त्यांनी कितीतरी प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नांचा 
इतिहास म्हणज एक महाभारतच होट. उदाहरणादाखल, पाश्चात्य सूपश्चा- 
च्राची माहिती इकड करून देण्यासारीं त्यांनी दान होतकरू वियार्थी सर- 
कारी दिष्यत्रत्ती द्ऊन पाठविल ते परत आल्यावर खाञ्चा म॒दपाकाची व्यवस्था 
त्याजकडे सापविली, व पुददँ पाका ग्रंथमाला कादून पाश्चिमात्य पाक- 
राख ( भाग ३) व सूपकाच् ( मद्रासी, मुसलमानी, ईग्रजी, तेजावरी इ, 
पद्धतीच, अक ४) हे मोठे ग्रंथ, व ‹ भोजनदु्पण › ( १८९७ ), ˆ भोजन 
द्पणकला ' ( १९०९ ) ‹ पाकशिक्षण › क्रमिक पुस्तकं १-३ ( १९०८ ), 
सयाजापाकरत्नाकर ` ( १९१७ ), ̂  महाराष्राय स्वयपाक् › इत्यादे बरीच 

पुस्तक, तसच जवणाच्या आनुषेगिक गोष्टीवर ^ टेषरर सन्हीस अथवा आंग्ड 
परिवेषण पद्धती ` ( १९१६ ), ८ पदार्थवार लगणा्या जिन्नसांचे 
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प्रमाणाचं पुस्तक ` (भाग ३,१९२८);  पदार्थवार आकाराचं पुस्तक 
( १९१४ ) इ. अनेक पाकशाखीय ग्रथ रिद्िन चेते. त्यागे भारतीय 

आणि पाश्वाच्य पाकक्रियेवरर्च सविस्तर आणि सवं वाङ्मय मरार्दीत प्रसिद्ध 
ह्यटं, ही अपूर्वं भर एरवीं कशाने पडरी असती ‰ असो. 
ठेने राजमेदेख 

म्रथलेखनाच्या कार्म महाराजांना अतिशय उपयोगी पडलेले पहिले विद्वान 
म्हणजे प्रसिद्ध नाटककार शंकर मोरो रानडे होत. यांच्या कडून महारार्जानीं 

८ एने राजमेहेङ › अथवा ‹ राजवाडादुर्पण ` हा मोठा रथ १८८८ सारी 

तयार करविका. यांत राजघराण्यांत होत असलेली वार्षिक कृत्यं व तत्संब्धीं 

निरनिरान््या सात्यांकद्ून काय काय तजवीज होते याची सांगोपांग माहिती 
दिङी आहे व ॒प्रस्तावनँत प्रत्येक खात्याचा इतिहास सांगितला आहे, 

याला त्यानंतर आतांपर्यैत ५० वर पुरविण्या जोडल्या गेल्या. या 
पस्तकावरूम राजघराण्यांतीक धार्मिक आचारविधीसंबेधीं समग्र 

माहिती मिढठते. महारा्जांच्या नोकरव्गाा याचा प्रत्यहं उपयोग होत 
असणारच, पण तिर्हाइताला सुद्धां त्यांचा व्यवस्थित माहिती म्हणून उपयोग 

वाटे. रानडे यांच दुसरं महत्वा्चे पुस्तक म्हणजे ‹ वधूवरपरीक्षा ° दहि 
महाराजांच्या आज्ञेवरून १९०३ सारी त्यांनी संपादि. 

दृकषिणाफंडाचा सुविनियोग- पुण्याप्रमाणे बडोयां तहि श्रावणमासाची 
दक्षिणा विद्वान्, गोरगरीब व इतर याना अनियमितपणं वांटण्याची वहिवाट 
असे या कामी बराच पेसा सर्च होऊनहि त्याचा उपयोग होत नसे. तेनब्ां 
सयाजीरावांनीं अधिकारसूत्र धारण केल्यावर लवकरच या खात्यांत लक्ष 
घालून परीक्षापद्धति सुरू केटी व प्रथम दुक्षिणाफंडातुन २५०० रुपये द्रसाक 

नवीन पुस्तके व निष तयार करण्याच्या कामीं लावून दिके; नेतर त्याच 
फडांतुन द्रसाल १०००० रुपये धमंशञाच्ावरीर पुस्तकांचै भाषांतर 
कृरविण्यासा्दी ख्य ग्हावेत असा हकूम दिला ( १९०३ ). दानचद्धिका 

( भाषांतरकार श. मो. रानडे );, आचारमयूख ( भिकाचार्य ), नारायण- 

भटी प्रयोग ( बद्रीनाथ ), प्रायश्चित्तमयूल ( दनापुरेशाची ), इोकरबरह्मसूत्र 

( प्रो. चाँदौरकर व अभ्यंकरशास्री ) इत्यादि उत्कृष्ट पुस्तके भाषांतर होऊन 

देशषीवाङ्पयांत जी भर पडली ती पहाराजांच्या दाननियमनाच्या या 
विशिष्ट धोरणायर्ढेच होय. 
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म्रथमालांचा उदय-शंकर मोरो रानडे याच्याप्रमाणे महाराजांना 
वाङ्मयोत्तेजनाच्या कामी ज्यांचा पहिल्या अमदानींत विष उपयोग श्चाटा 
त्यपिकीं श्री. गोविद सखाराम सरदेसाई (प्रसिद्ध स्यासतकार ) व प्रो. 
तरिभुषनदास कल्याणदास गज्नर ( प्रख्यात शाखज्ञ ) यांचा प्रामुख्यानें उ्टेख 
केला पाहिजे. राष्टूकथामाला? व (महाराष्ट ्॑थमाला" यासंबेधी १८९४ पर्यत सर्वं 
व्यवस्था श्री. सरदेसाईं यांच्याकडे असे. त्यांच्या कामगिरी बह गौरव म्हणरन 
२००० रु. वक्षीसी दिरी आहे. पुं ग्रंथप्रकारनाची व्यवस्था वियाखात्याकडे 
आरी. प्रो. गज्नर यांनी देरी भाषांत शाच्ीय गथ तयार करविण्याची योजना 
महाराजांना सुचवून कलाभुवनाबरोबर ^ श्रीसयाजी ज्ञानमंञ्षा व ° श्रीसयाजी 
ख्घु ज्ञानम॑जृषा ° या शाख्रीय ्रंथमाला सुरू केल्या. ‹ रेखात्मक यथार्थ 
द्रोन ? ( [6 एल8]न्लपा )-लेखक ग. भा. वैय १८९५ ° न्याय- 
राच  ( (6्वाला९€ 10४९ )-टेखक मो. के. दामले १८९६, ‹ व्यापारी 
भुगोल-टेखक धनुधारी १८९७ यासारखी थोडी पुस्तकै या मालांतून बाहेर 
पडली. ज्ञानभज़षेच्या कामांतील अनुभव सांगर्ताना प्रो. गज्नर “ या इलास्यांत 
विशेषेकरून शासखीय विषयांवर टिहितीट अशा विद्वान लोकांची मोटी वाण 
आहे. मी ज्यव्टीं हं काम हर्त पेतरें त्यविढीं विद्वान् लोकांची 
मदत मला मिट्ट अशी मोठी आशा होती पण ती आतां 
निष्फ लाटी आहः असे जे सिन्नतेच उद्रार काटतात तेच 
किंवा तसेच उद्वार आर्तांपावेतो काढावें छागत होति. पण सुदेवानं सर््यां 
काही शाच्रीय ठेखक निर्माण ज्ञठे असून देरी भाषांतून बरेच शाखछीय 
ग्रथहि तयार होऊं लागे आहेत. पण महाराजांनी शास्रीय वाङ्मयो- 

तेजनाला आरंभ चाढीस वरषोपूर्वाच केठेला आहे व अपप्रत्यक्षतः त्याचीच 
गोड फटे आज समाजाढा मित आहेत असें म्हटल्यास सत्याङाप होणार 
नाहीं खचीत. शास्रीय पारिभाषिक राब्दंची अडचण दूर करण्यासादी प्रो, 
गज्जर हे एक बहुभाषाकोद रचीत होते. हा कोश्च प्रस्तुत टग्बकानेँ पाहिला 
असून यांत प्रत्येक हग्रजी राब्दाला निरनिराच््या देरी भाषांतील प्रतिरान्दं 
देण्यात आरे अहित. पण हा कोशश्च पुरा लाला नाही. तथापि या ज्ञान- 
मजूषा, कोड, ग्रथखरेदी, छपाई इ. शास्रीय वाङ्मय प्रकाशनासार्ठीं महा- 
राजांचे सुमारे साठ हजार रुपये सर्च चाले. 

२९-३० 
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संस्कृत ंथवचि तजमे--राषटकथामाला, महाराषटमंथमाला यांतीछ प्रत्येक 
पुस्तकाच्या शेवर्टी ! श्रीमंत गायकवाड सरकारांतून मेथर्प्रसेद्धीचे कार्मीं 
होत असरेठे प्रयत्न › या सद्राखाटीं जी माहिती देण्यांत अही अहि 
तीवशून भाषाभिव्रद्धीसाठीं महाराजांनी त्याकाठीं स॒द्धां किती लक्ष दिले होतें 
हे कटरून यतं. कंडी प्रांतांतीर पडण यथ स्वारी गेरी असर्तांना जेन संस्कृत 
गरथ्मांडार त्यांच्या पाहाण्यांत येन, त्यांतील उपयुक्त पुस्तकांचे तर्जुमे 
करविण्याचा सद्धेतु बाटग्न ( १ ) इतिहास, (२) शाख, (३) नाटक 
व (४) धम या चार विषयांवर त्यांतीठ उपयुक्त पुस्तके मरादींत िहिण्या- 
विष्य त्यांनी हकूम दिला व मागें सांगितल्याप्रमाणें श्रावणमासर दक्षिणा 
फेडातन कांही रकम त्यासाठी कादून ठेविही, या भाषातराच्या 
कामावर २०० र. द्रमहाचा एक अधिकारी नेमून २१ ग्रंथ तयार 
केले, व कांही प्रसिद्ध केल. ‹ नीतिवाक्याग्रत › ( मरादी व॒ गजराथी ), 
“ काव्यकत्पठता › ही संद्र पुस्तके त्यांतलीच होत. साहित्यदाखघावरचा 
‹ काव्यकल्परता ` हा जेनमग्र॑य अटकारकास्राच्या अभ्यासांत नवीन भर 
घालणारा आहे, ही गोष्ट फार थोड्या आधुनिक पंडितांस अवगत असेल, 

= ४ (५ क क कः 

नोकरांसाटीं पुस्तके --संस्थानच्या निरनिराज्या खात्यांच्या उपयोगी 
पडणारी पुस्तके नवीन किंवा परभाषांतून तमे करून छापण्यांत आली. या 
नियमबद्ध् पुस्तकामुटे नोकरांना शिस्तीनें काम करण्याची सवय लागावी हा 
प्रधान हेतु असला तरी त्याच्या प्रक रनामुढें वाडूमयाच्या विविध शाखांत 
नवीन नवीन भर पडत गेलो. उद्राहरणाथ, अहेर बहुमान पोषाखाचा नियम, 
खासगी खात्याच्या सामानासव्धी नियम, आटा रूमसबंधी नियम, स्वारीनियम 
खात्याच्या अंतव्यंवस्थसंबधी नियम, सिंहाचे व॒ वाधाचे शिकारीसं्बधी 
नियम, चित्त्यास्बेधी नियम, छायाचित्रासेबेधी नियम, मरक माशांच्या पेदा- 
सीसेबेधी नियम, इ. पुस्तके वाहैरचा सामान्य रेखक कोणी हिहिणार नाही 
व एखायान लिहिठीं तर ती खपणारहि नाहीत. तेब्हां संस्थानी मदतीने्च 
असे असामान्य वाड्मय निषु शकते. 

कीडाग्रंथमाला- 
पाक्शाघराप्रमाणें राप्रीय खेासंबधीहि पुस्तके असार्वीत व जने सेठ 

नामरेष न होतां नव्या पाश्चात्य सेव्टांची त्यांत भर पडावी या महर्नाय 
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दृष्टीने महाराजांनीं “ कीडामाला ? या नावाने एक माला सुरू केटी. तीत 
श्री. रा. स. आववछेवगो स. सरदेसाईं यांनी नऊ दहा पस्तके प्रसिद्ध 
कठी आहत. ˆ मराठी सेच पुस्तक › हँ अत्यंत महत्वाचै पण आज 
दुमिंव असणार मोठे पुस्तक श्री, कलेलकरांनी रिषि व देवधरांनी वुरुस्त 
करून प्रसिद्धं॑केटं. या॒पुस्तकाला महाराजांनी ४००० रु. मदत 
दिरी आहे. 

कैसरकदून सुरखुतानाकडे--मालांत॒न न निघालेल्या स्वतंत्र पुस्तकपिकीं 
¶केसर'कटून सुकतानाकडे, अभिनवदुर्पण, प्रटिस्टेट, परिवर्तन, मराठी उप- 
निषदं, बडोयाचे राज्यकर्ते यांसारखी रशिक्षणखात्यानें हलीच्या सयाजी 
साहित्यमालेपूवीं प्रसिद्ध केटी पुस्तकें निःसंशय मोज्या योग्यतेची आहित. 
पण दुर्रवानें तीं आज टठेखकांच्या दृष्टीआड इ्चारेटी आहेत, पहिला मथ 
गिबनच्या “रोमी केसरकीचा उद्य व पूर्णं अस्त ` ( {€ {२{88 &०त् 
28] 0 ४6 निपाक एण८) या इजी ग्र॑ंथाचा महाराजांनी स्वतः 
इंग्रजीत कादलेला जो सारांशग्र॑थ त्याचं मराठी रूपांतर आहे. हे रूपांतर 
सप्रसिद्ध पंडित के. राजाराम रामकृष्ण भागवत यांच्याच तिखट ठेखणीत्न उतरे 
असून, भागवतांनी मराठी दृष्ठीनं जगाच्या इतिहासाची पहाणीः व 'वाचणारास 
इशारत' ही ४० पानांची जी विद्रत्ताप्रचचर मर्मभेदी प्रस्तावना छिहिटी आहे ती 
वाडमयेतिहासमक्तांनी मुद्ाम वाचावी. हा भथ सुमरं ६०० पानांचा अहि, 
अनेक परिशिष्टं व सूची यांनी तो परिपृणं ज्ञाला आहे. ‹ अभिनयदार्पण › हे 
अभिनयावरील सचित्र पुस्तक आजहि मरार्दीत अदितीय म्हणतां येईल. 

सयाजी सादित्य-बाटन्ञान-माटा-सन १९०९ मध्ये बडोयास जँ 
महाराषटसाहित्य संमेलन भरट व त्या नतर लवकरच जं गुजराथी साहित्यसंमे- 
लन भरले त्याप्रसेगी महाराजांनी वाडमयाभिब्रद्धीसंबधीं मननीय विचार प्रदर्चित 
केटे, एवर्टेच नन्हे तर॒ मराठी, गृजराथी आणि हिंदी या भाषांतून स्वरतत्र, 
रू्पातरित किवा भारषांतरित ग्रंथ निघावेत म्हणुन दोन लाख रुपये निरान्ध 
कादून ठेविले. या मोञ्या रकमेच्या व्याजांतुन चांगङे मथ तथार करविण्याची 
योजना वियाखात्यानें करून विद्यमान ‹ सयाजी साहित्य माला ` व 'सयाजीं 
वालन्ञान माला ` अप्ित्वांत आणल्या. पहिल्या मार्टेत॒न आतांपर्यत २०७ 
पुस्तके व दुसरीतुन ९५ पुस्तके प्रसिद्ध ्॒ाटी आहेत. त्यातीक मरादी 
अनुक्रभे ४२ व €& आहेत. १ इतिहास, २ शिक्षण, ३ चरित्र, ४ विज्ञान, 
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५ वातां व ६ प्रकीर्णं असे सहा गुच्छ उफ वर्गे या मरंथाचे केठेठे आहेत, 
° संस्कत वाङ्मयाचा इतिहास › ‹ सुधारणा आणि प्रगति › ‹ दीघनिकत्य ? 
^ हिदुस्थानचा लष्करी इतिहास ? सरदेसादईं यांच्या रियासतीचे कांही भाग, 
° मरार्ग्यांच्या प्रसिद्ध॒ ठढाया " ^ मुंबई इलाख्यांतील जाती, › “ राजनीति- 
राच्राची मूक्तत्तवं › ˆ जातकां ती निवडक गोष्टी › यासारखी बरीच पुस्तक 
उपयुक्त आहेत. ‹ तरी या प्रयत्नास चां यष येत नाही हँ पाहून मनास 
अत्यंत उद्वेग होतो. असं महाराजांनी च १९२१ च्या संमेलनांत ज उद्रार काटे 
तेच कमीजधिक प्रमाणात निविंकार मनाला प्रांजकपणें कादणे भाग पडते. 
° हा प्रयत्न सिद्धासि न जाण्याची कारणे कांहींहि असोत, परंतु लोकान 
थोडाबहुत तरी स्वाथत्याग करून या कामांत भाग घेतल्यारिवाय न॒सत्या 
एकांगी सरकारी प्रयत्नानें हँ कार्यं सिद्धीस जाईल असें मला वाटत नाहीं. 
हं महाराजाच यावर निदान अगदी बरोबर आहे. तेग्हां ज्या क्षेत्रात स्वार्थ 
त्यागाच बी रुजून त्याची सुद्र फटक्ञाडं फो।फावलीं आहित अशाच क्षि्रांत 
या मरथनिमितीची योजना सुरू करणें यद्ास्वी होणार आहे असं आमच्या 
अल्पमतीला वाटते. १९१४ साापासून या मालांवर द्रसार सुमारँ ६००० 
रुपये खर्च होतात. पण त्याप्रमाणें उत्क्रुष्ट ग्रंथ निर्माण होत नाहीत अस 
मोढ्या खदानें म्हणावे कागते. तथापि त्याम्ढँ महाराजांच्या साहित्याभि- 
वृद्धिच्या प्रयत्नांकडे सुर्वछीच दोष येत नाही. आपल्या हेतूप्रमाणें कार्यं घडून 
येण्याच्या मागांत अनेक अडचणी उभ्या असतात व इतरांकडून कार्यं 
करून घ्यावयाच असल्याने आपल्या इतकी कत्रत्वशाक्तिं व कतेव्यजागरति 
त्यांच्यांत उत्पन्न करणें अाक्य होत. 

ग्रथोत्तेजनाथ बक्षीसे--कोणत्याहि चांगल्या गंथाला गौरवपर मदत 
करणें ह महाराज आपं कतंग्य समजतात व हा मदतीचा खर्च वेगवेगच्या 
खात्यांतून होत असतो. सुद आपल्या खाजगी खात्यांतून पृष्कट्दां ते 
देणम्या देत असतात. जमनाबाई चरित्र ( ५०० रु. ) थोररे सयाजीराव 
चरि ( ५०० रु. ) ठेखनकला ( ३०० र. ) ब॒हत्कथा-सागर, धदेरिक्षक 
इ. ग्रास मोठी मदत आरेटी आहे. वाडांच्या पेशवे रोजनिरा 
प्रसिद्ध॒ करण्याच्या कार्म दुर पुस्तकास ३०० रुपये याप्रमाणे 
त्याची मदत इ्चेटी आहे. वियाखातं प्रत्येकं चांगल्या पुस्तकाच्या 
कांही प्रती उत्तेजनादाखर विक्त पेतेच पण कोणी खुद महाराजांस 
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जेव्हां यथ नजर करतात तेब्हां आपल्या खाजगी तिजोरीत॒न त्यांना बक्षीस 
रकमा महाराज देत असतात. १९१७ पासून अशा वक्षिसादाखल सुभारेँ २००० 
र. त्यांनीं वाटले आहेत 

मदाराष् शब्दकाङाचा पुरस्कार--यांखेरीज ग्रथोत्तेजनार्थ विशेष मोञ्या 
देणग्या देऊन रातका्धडातकांतून एखादेवेढीच तयार होणान्या प्रचंड ग्र॑थाच्या 
प्रकारानाला ते आगाऊच मोल्या आस्थाबुद्धीने व कतेव्यतत्परतेनं आश्रय 
देत॒ असतात. याला महाराष्रशब्द कोशाच एकच उदाहरण पुरं होईल, 
महारार्जाना जात्याच कोशासारख्या संदर्भग्रंथांची फार आवड असून, ते 
ग्रंथ जितके अधिक निघतीरु तितके राष्टराला उपयुक्त असं त्याच जे ठाम 
मत आहे ते अगदी वाजवी आहि. कोश्ांमुटं भाष।भाषामर््यं अधिकाधिक 
देवव होऊन प्रत्येक भाषा सम्रद्ध बनते. प्रो, गज्नर हे महा- 
राजाच्या सांगण्यावरून वबहुभाषाकोश्च (201०४ 76प्गणक्षफ़ ) तयार 
करीत होते पण तो त्याचा प्रयत्न बराच खर्च होऊनहि अपरा 
राहिला आहे. राजव्यवहाराच्या कामी सुटसटीत व सर्वभाषामान्य असे 
पारिभाषिक शब्द् संस्कृत आणि हिदी याच्या साहाय्या तयार करण्यासादीं 
त्यांनी विद्रारनाच्या आणि वरिष्ठ अधिकारांच्या कभिस्या नेमल्या होत्या. 

व या कमिय्यांनीं निश्चित केटेी शब्द् योजना राजकारभारातून वापरली 
जात आहे. नुकताच ‹ श्रीसयाजीश्चासनङाब्दकल्पतरू › नांवाचा अष्टभाषी 
राजव्यवहारकोरा महाराजांनी जो तयार करवून प्रधिद्ध केढा त्यावरूनहि 
त्यांची या विषयाची विशेष आवड व्यक्त होते. एक भाषा इ्याल्यासेरीज 
राष्राची सामुदायिक उन्नति होणार नार्धी या सिद्धांतान॒सार हिंदी भाषेरीं 
इतर देक्षी भाषांचा निकट परिचय करून देण्याची त्यांची एकसारखी खटपट 
असते. असो. महाराष्रय ज्ञानकोज्ञाच्या संपादकवर्गनिं ज्ञानकोश पुरा 
्याल्यावर “ महाराष्ट्र राब्दकोडा ` नांवाचा एक बहत्कोशच॒ आधुनिक शा्रीय 
द्धतीवर कादण्यासाठी एक योजना केली असन, कोशरचनार्थ सामुर्री 
जमविण्याची संपादक खटपट करीत आहेत व सरकारच्या किंवा कोणा 
मोठ्या धनिकाच्या मदृतीवर परावलंबी न राहातां स्वावटंबनानं सामान्य 

रोकांत फिरून ते माहक मिव्टवीत आहेत असँ जब्हां महाराजांच्या सहजा- 
सहजीं कानां वर गेठ तेग्हां त्यांनीं संपादकांना भेरण्याची इच्छा दर्शविली, 
त्याप्रमाणे प्रस्तुत ठेखकानें महाराजांची राजवाङ्यांत गां घेऊन कोशा्चें 
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स्वरूप व त्याच्या सिद्धयथं चाटविलेटी प्रयत्न त्याना निवेदन के. तन्हा 
फार दिवरसांच्या आपल्या इच्छेप्रमाणें मराठी कोश्च तयार होऊं घात अहे 
हं पाहून त्यांना अत्यंत समाधान वाट, व प्राथमिक अडचणी 
नार्हक्ञा होण्यासाठी व्यानं आपण होऊन ५००० रुपयांची 
मोदी देणभी दिली व कोशाच्या १०० प्रती आपल्या संस्थानासादठी पेण्याचा 
हकूम दिला. यानतर कोशाच्या प्रगतीकडे त्याच नेहमी क्च असे कोशाचा 
पहिला भाग जेन्हां त्यांनी पाहिला तेब्हं त्यांना फार आनंद् वारटाव हा 

कोरा रवकर परा करून दुसरं असेच संदर्भग्रंथाचँ काम हाती चेण्याबदल 
त्यांनी संपादकांना समक्ष सांगितले. हिवी सब्दसागराठाहि त्यांनी अक्षीच 
कही मदत कटी आह. ई. केतकर तयार करीत अपलेल्या गजराथी ज्ञान- 
कोराला आगाऊ ५००० रुपये वियाखात्याकदून देण्यात आले, महारा्रीय 
ज्ञानकोश्चाच्या २००० रु. च्या प्रती पेण्यात आल्या होत्या. श्री.गो स सर- 
देसाई प्र॑बई सरकारतर्फे प्रसिद्ध करीत अस्छेल्या पेक्षते दप्तरातील कागद्- 
छपाईसाई गायकवाड सरकारने ३००० रु. ची मदत केटी आहे. 

ग्रथोत्तेजनाचे विविध प्रकार--अदा अनेक उपायांनीं महाराजांनी 
गेली ५० वर्षे मराठी ग्रथोत्तेजन वाढत्या उमेदानिं चारविरेटँ दिसन येईल. 
त्यांनी आतांपयंत योजिटेल्या उपायां चे प्रकार सांगावयाचे श्चाव्यास असेः- 

१. पारितोषिक देऊन ग्रंथ तयार करावयाचा व॒ मग सरकारी खचा्न 
तो छापावयाचा. 

२. राज्यार्तीर नोकरवगाकडून स्वतःचें काम म्हण॒न ग्रंथ तयार करवा- 
वयाचा व मगतो सरकारी खचानें छापावयाचा. मागें नायव बियाधिकारी 
खानमीतीर अधिकारी ( श. मो. रानडे, सरदेसाई, इ. ) पोटीस इ. खात्यां- 
तील नोकर ( गोविद्भाई देसाई सारख ), यानी याच पद्धतीनै मथ तयार 
केठे आहेत. 

३. पणार मरेथकार टेन खास देखरेखीखाटी ग्रंथ तयार करवावयाचा. 
उदा० श्रीसयाजीज्ञानमंज्षेतीर ग्रंथ, संस्कृत संशाधकखातें स्थापून कांहीं 
ग्र्थाची भाषांतरं करविली. 

५, म्रथकाराला पारितोषिक देऊन म्॑थ तयार करावयाचे व त्याच्या 
कटूनच तो छापवून घेऊन त्याच्या कांही (५०) प्रती सरकारने घ्याव- 
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याच्या. ज्ञानमजूषा वंद पडल्यावर, पदार्थविन्ञान, कषिकर्मं इ. ग्रंथ 
असे छापविले. 

५. ग्रंथकाराकदून भथ तयार करवृून छापावयाचा, व त्याच्या २ प्रती 
पार्तिषिक म्हणून त्या ग्रंथकारास यावयाच्या. उदा० अबलोनतिलेखमाला, 
ससारमार्गोपदे रिका, इ. 

६. ग्रथकाराकट्ून ग्रंथ तयार करवृून त्याच्याकडनच तो छापवावयाचा 
व छपाई चा जवदढा खच स्चाला असेल तितक्या किंमतीच्या प्रती सरकारने 
विकत ध्यावय।च्या. च््रीमूषण, कन्याभूषण, उपनयनविधिसार इ. म्रथ असे 
तयार इ्चाले. 

७. रथ तयार करून छापण्यासादी उचद्ून रकम यावयाची व॒तीबहल 
कांही ठराविक प्रती सरकारने घ्यावयाच्या. गुजराथी काव्यमालाग्रेथ ( ३५ ) 
अदा रीतीनं तयार जले, त्यासाठी १६००० रुपये मंजर स्चठे होते. 

८. विशिष्ट विषयावरची पुस्तके सरकारी खर्चानं छपून, त्यांच्या कांही 
प्रती ठेवून बाकौच्धा ग्र॑यकारास यावयाच्या. प्रो. मोलावक्ष, पूर्तुजाखां, मनोहर 
यांचा गायनावरील पुस्तकं संगीतपारिजात व सर्गीत रत्नाकर यांची भाषांतर 
या प्रकारानं निघाली. 

९. ्रंथाना उत्तजनासारदीं देणग्या यावयाच्या. महाराष्ट शब्दकोश, पेशवे 
दप्तर, वाडांच्या रोजनिशा, इ. 

१०. महारजांना नजर केल्या म्रथांना बक्षीसं यावयाची. 
हे व आणखी कित्येक प्रकार वारकाडईनं पाहूं गेल्यास आढदन येतील, 
ग्रंथोत्तजनाचा जगी खचं--या सर्वं पाहणीवरून महाराजांनी आजप्यत 

गरथोत्तेजनासार्दीं लाखों रुपये खर्च केरे असले पाहिजेत, असं दिस्रन यतं. 
संस्कृत, मराठी, गुजराथी, हिदी, उदर् व इंग्रजी या भाषांतून अनेकं रथ 
महाराजा च्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदृतीनं निमाण ज्ञाले आहेत. १९१७ 
पासून नोनब्हेवर १९३२ अखेर सयाजीसाहित्यमाटेत सवै भाषांची 
मिदन २०५७ पुस्तके व सयाजीवारन्ञानमारेत ९५4 पुस्तके प्रसिद्ध॒ ली. 
त्यापूर्वीच्या माल, खानगीतीट पुस्तक, वियाखात्याकद्ून व इतर प्रकारच्या 
मदतीनें बेरी पुस्तके ही सर्वं धरल्यास सुमारे ५०० यंथ तरी महाराजाच्या 
उत्तजनानें चाले असछे पाहिजेत. गेल्या पंधरा वषातच समार सव्वाखाख रुपये 
ग्रंथो त्तेजनासादी खर्च जाले; त्यां तीर मरादीच्या वांस्यास निदान ५०००० 
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^ रुपये तरी आलेच आहेत. साहित्यमाला निषण्यापूर्वीचा असा सर्य जव 
जवठ अदीच लाखापर्यत जातो. म्हणजे आपल्या पन्न|स वर्षौच्या कारकीर्दीत 
सुमारे चार पांच राख रुपये रंथनिमिंतीसादीं सट हातानेँ खय करणारे 
श्रीमंत सयाजीरावांखेरीज दुसरे कोण सापडणार ! सांपडते तर देशी भाषांची 
उन्नति यापक्षां केवदढ्ी तरी मोटी होती. पण महाराजाँप्रमणँ वियाप्रेमी पुरुष 
सामान्य जनांत जर बोटावर मोजण्याजोगे नाहीत तर ते संस्थानिकांत कोदून 
आटटणार ! 

वडोदं- महाराष्ट वाङ्मयाचं एक केद्र-मरादी वाङ्मया एक पीठ 
असा जो आज बडोय्यास मोठा मान आहे त्याचं बहुतेक श्रेय महाराजांना 
यावं छगेट. कारण महाराजांची अभिरुचि जर भिन्न असती व त्यांनी साहि. 
त्याभिन्द्धीला जर आजच्याप्रमाणें अनंत हस्तांनीं मदत केटी नसती तर 
ग्वाल्हेर, किंवा धार प्रमाणं बडेोदें केवव् एक मराठी राज्य म्हणुन लोकांना 
माहीत असतें. मरार्ढाचं एक प्रमुख कद्र म्हएन त्याच्याबहरु साहित्यसेवकांना 
अभिमान वाटला नस्ता. बडोयास १९०९ व १९२१ या दोन साटी साहित्य 
संमलन भरी ही एकच गोष्ट मराठी साहित्याकडे महाराजांचं किती लक्ष जहि 
हं स्पष्ट दाखविते. १८९० साली होकर मोरो रानडे, दि. ब. समर्थं व खासेराव 
जाधव यांच्या खटपदीनं स्थापन इ्यालेरी ˆ सहविचारिणी > सभा ही आज 
महत्वाच्या वाङ्मयसंस्थांत गणी जते या संस्थेने हिंदस्थानांतील सपं, 
समाजसुधारणेच्या कव्यक बाज्ञ्, यासारखी पांच सहा पुस्तके मागें प्रसिद्ध 
केटी आहेत. ( सहविचार › नं वाचं हिचै एक देमासिक मुखपत्र निघतं ्ेट. 
दामोदर सांवकाराम यंदे यांची ‹ मेथसंपादक आणि प्रसारक मंडी › १८९७ 

साीं बडोयासच निघाठी, नंतर १९०१ साठी ती मुंबहस गेठी. या मंडढी- 
सहि महाराजांचं बरेच सहास्य आँ आहे. प्रख्यात रियासतकार श्री. 
गोविंद्राव सरदेसाईं यांना साहित्यसेवेचा धडा प्रथम महाराजांनीच बडोयास 
दिला. बडोय्ास आज जेवढे म्हणून साहित्यसेवक चमकतात तेवल्यांना 
महाराजांचा केन्हांना केन्हां तरी थोडाफार आश्रय मिरटेरा आहेच. तेब्हां 
मरादीटा आज कोटे थोर राजाश्रय असर तर तो बडो्यांतच अहि. यासादीं 
इतर महाराष्टराला बडोयाचा प्रेमक हेवा वाटावा ह साहाजिक आहे. 

वाङ्मयाचं “ सयाजीयुग ?--याप्रमाणें श्रीमंत महाराजसाहेव यांनीं 
मराठी मरथोत्तेजनासादीं काय काय गोष्टी केल्या याचा थोडक्यांत आढावा 
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या ठहान लेखात षेण्याचा प्रयत्न केला. पण हा प्रयत्न परिपूर्णं ्ञाला असें 
केव्हांहि म्हणतां येणार नाहीं. कारण नेहमी महारा्जांचा दानम्यवहार आणि 
गंथाश्रय कोणाङाच संपूर्णं ज्ञात नस्षणार. अज्ञात ज्ञानप्रसारयोजना आणि 
गरंथत्तेजन किती तरी चाले असणार. तेन्हां या व्किणीं त्यांच्या ग्रथोत्ते- 
जनास्बंधीं जवदी माहिती मिकरुण्यासारखी होती तेवदी जमवून प्रस्तुत 
ठेखांत अंतभूतत करतां आली. तथापि त्यावरून महाराजांच्या थोर रपघ्रोन्नति- 
कायौचीं पूणं कल्पना सहज येणार आहे. “ विनाश्रया न शोभन्ते पंडिता 
वनिता कता । ̀ या सुभाषिताप्रमाणे मराठा हा मोठा राजाश्रय 
नमिचता तर तिची वाढ कितपत ्ाटी असती याची 
शका आहे. खुद मराल्यांच्या साम्राज्यकाटी मरार्टदीचं उहावें 
तसं पोषण जार नाही याबदल वाईट वाटत असतां, निरिङ अमदानीत एका 
संस्थानिकारने, राज्यां तीह इतर भाषांना मागे न देविता, मरार्गीटा सर्व बाजूनीं 
उत्तेजन देण्याचा निरपेक्ष प्रयत्न केका पाहून आनंद होतो व मागील 
अश्ञाच थोर राज्यकत्यौची सामान स्मरति जागृत हेति माखव्यांतील 
नवरत्नांनीं परिवेष्टित भोज-विक्रमादित्य स्वतः ग्रंथरचना करणारा कनोजचा 
हषवघन, सायणमाधवांच्या मदार्तरनिं वेदवाङ्मयावर अनेक भार्ये तयार 
करविणारे विजयानगरचे हरिहर-बुक्छराय, पाश्चात्य देशातील इ्ठंडची 
साम्राज्ञी एलिन्लाबेथ इ. च्या मालिरकेत श्रीमंत सयाजीराव चमकून राहातील, 
'एवद्धच नव्हे तर ˆ एलिञ्चाबेथन युगा › प्रमाणें मराठी वाङ्मयाचं “ सयाजीराव 
युग › महाराष्टसारस्वताच्या इतिहासांत गाजून राहील, असा साहित्यभक्ताना 

महाराजांच्या मागीर पुटीट वियाभिवरद्धीच्या प्रयत्नांकडे पाहून 
विश्वास वादु कागतो. 

रोव्ठी, अशा राषटहिततत्पर राजयपुरुषश्रष्ठाला परमेश्वरानं दीर्घायुरारोग्य 
देऊन, त्यांच्या हातून देष्भाषांची सर्वागीण अभिव्रद्धि चिरकार घडवीत 
राहावी, अशी त्या परमज्ञानी प्रभूजवद्ट प्रार्थना आहे. 

+ 
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श्रीमत सयाजीराव महाराज गायकवाड यांच्या कारकीर्दलि 
ञ्ाटेली संस्कत साहित्याची प्रगति, 

[ रछेखक--ड° श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर, एम् ए, पी एच् डी , संस्कृत 
प्रोफेसर, डन केलेज, आगि सेक्रेटी, भाडारकर ओरिटल् रिसच इन्र्टटयूट, पुणे. 

दोनशे वपौपृ्वीं ज्या सर्वतोपरी दंगलीच्या व उलाटाटीच्या कांत बडोदा 
संस्थानचा उद्य श्चाला व त्यानतरच्या श्ंदीटशे वर्षात ज्या अनेक संकटा- 
तून व स्थित्यन्तरांतून संस्थानास निभावृून जावे लागलं त्याचा विचार करसं, 
जुन्या संस्कृत शाघ््रांच्या व साहित्याच्या अभिव्ृद्धयथं बडोदासंस्थानांत काही 
विशेष प्रकारचे प्रयत्न केठे जात असतील अशी साधारणत. कल्पना होणार 
नाही. तसं पाहूं गेट अस्ता-एकदौन अपवाद् वगच्ल्यास-संस्थानच्या 
हद्ीत शतकानुकतके प्राचीन संस्कृतीचं वा विवेच माहेरघर होऊन बसलेल्या 
देवे, विहार, इत्यादिक धार्मिक संस्था म्हणण्यासारख्या नाहीतच, आणि 
राजाश्रयाभार्वी, अषल्या प्राचीन संस्थांमधूनच, जं कांही संस्कृत साहित्य 
हिदुस्थानांत आजवर तग धरून राहिटेरे आहि, त बम्यावाइट स्थितीत जोपा- 
सिरे आदकते. शिवाय तसल्या वियाच्या अभिब्रद्धला ज्याप्रकारच निर्वैध 
रांततामय वातावरण लागते तसे वातावरण श्रीमंत सयाजीराव महाराजांच्या 
कारकादृपूरवी संस्थानाच्या वांस्याला फारस रभलेटेहि नव्हर्त. आणि प्राचीन 
रासं व साहित्य ही कांही अक्षी गोष्ठ नाही कौ मनांत येतांक्षणीच, 
थोडं अधिकउणें द्व्य वंचून, एखाया राजवाङ्यास।रखी ती अस्तित्वांत 
आणितां येइ. अशा सवस्वी प्रतिकूर परिस्यितीत सुद्धां बडोदा संस्थाना- 
मध्ये या बाबतीत ज्या संस्थांचा व कायाचा उपक्रम केला गहा आहे त्याब- 
दर योजकांच निःसंशय कौतुक केटठे पाहिजे. 

प्राचीन राच्च आणि वाङ्मयार्च चिकित्सकटष्ट्या संशोधन करण्याच्या 
पद्धतीचा अभ्यास अमेरिकेतील हारवडं युनिष्र्सिंठीत पूर्णं करून स्वदेशी 
आल्यानंतर थोड्याच दिवसांनी पुणे येथे, गुरुवर्यं ईक्छर सर रामकृष्ण 
गोपाठ भांडारकर यांच्या नांवानं व त्यांच्या ८० व्या वाढदिवसाचे प्रसंगी, 
एक ^“ प्राच्यवियासश्ोधनमंदिर ” स्थापण्याचा मी आणि माद्या सहकारी 
मितांनीं इ. स. १९१५ च्या मे महिन्यात उपक्रम केला. त्या निमित्ताने 
१९१९ सारी आम्ही श्रीमंत सरकारांस पत्र पाठवृन मुलाखतीची याचना, 

(पीति कमी की नी वि + 
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केली होती. त्या पत्रास आलेल्या उत्तरत “ आपण अवश्य यावे. श्री. सर- 
काराना आपल्या भे्टीने आनंद होई. पण महाराजांना आपल्या संस्थाना- 
तच आपण वणन केल्यासारसीच एक संशोधनसंस्था स्थापावयाची असल्याने 
आपण इकडून द्रन्यहष्टया मदतीची अपेक्षा करू नये › असं लिहिटं होते. 
आपल्या संस्थानांत नवीन धतीच्या निरनिराछ्या संस्था उभारण्याबहल 
श्री. सयाजीराव महाराजांची कीतिं आम्ही पू्वीच ठेकठेटी असल्याने 
निदान आम्ही योज्िल्या संस्थपेश्चां बडोयांत होऊं घातङेल्या संस्थंत विशेष 
कोणकोणत्या योजना असतील त्यांची तरी माहिती करून घ्यावी या 
उदेशानं माश्च सहकारी मित्र परलोकवासी डा. गुणे व मी महाराजसरकारांच्या 
निमंत्रणाप्रमाणं बडोयाप्त गेलो, व तेथं सुमारे अर्था तास सरकारी मलाखत 
द्याल्यानतर त्यांच्याच सांगण्यावरून वियाधिकारी व इतर तज्ज्ञ वद्रानाशीं 
विचारविनिमय केला. मुलाखतीवरून रिसर्च इन्स्टिर्युट अथवा संशयोधनसंस्था 
म्हणजे काय, तिने काय काय काय केटं पाहिजे, व त्यास कोणकोणती 
साधने छागतीठ त्याची महाराजास बरीच परिपूर्णं कल्पना होती याबहल 
आमची खात्री ज्ञाठी. तसेच निदान कांही बाबतीत पुण्यत स्थापन 
होणाव्या संस्थेस, बडोयांत निर्माण करावयाच्या संस्थेपक्षां, आनुकूल्य काभटें 
आहे हीहि गोष्ट त्यांच्या नजरेस आल्यावांच्न राहिठी नसाी. कारण त्या 
त्या बाबतीत बडोयांतील संस्थेच्या उणीवा दुर करण्याचा संस्थानांकडून 
पद्धतक्ीर उपक्रम करण्यांत आला, व ॒त्यानतर-नि.संराय महाराज सर- 
कारांच्या प्ररणेवरूनच असले पाहिज - बडोयाच्या स्टेट लायव्रीचे क्युरेटर 
प वा. जनादन सखाराम कुडाठकर हे-ङायवरीतीर प्राचीन संस्कृत पोथ्या 
कपाटांतून व्यवस्थित ठउेवण्याची पद्धत, त्या विद्वानांस अभ्यासाकरितां 
यावयाच्या असल्यास त्याच्या अटी निवडक म्रंथ प्रकाशित करावयाचे अस- 
ल्यास ग्र॑यकत्याना यावयाच्या पास्तिोषिकाचं प्रमाण, वभेरे हरएक लहान 
मोम्या बाबर्तीत भांडारकर ओरिपटल रिसर्च इन््टिस्यूटम्धीर अधिकारव्यांश 
विचार विनिमय करीत असत. असो. 

ओरिर्टल् इन्स्टिस्यूट निमाण करावयास रागणारं पहि साहित्य म्हणजे 
जुन्या हस्तङिखित पोथ्या. अशा अटरा हजारावर पोथ्या भांडारकर इन्स्टिस्य्- 
टला आरभापासूनच मिन्छाल्या होत्या. बडोयाच्या संस्थेचा प्रारंभ तेथीट विहर 
मदिरां संग्रही असलेले श्ंदोनक्षे हस्तरिखित व तितकेच मुद्रित संसृत मथ 



२३६ भ्रीसयाजीगोरवभ्रंथ 
मीम 

-यापासून ज्ञाला. महाराजांचे बंधु श्री. संपतराव गायकवाड याच्या ५।६ चँ 
यंथांची त्यामरध्य नंतर भर पडली. पण त्यापेक्षां महत्वाची भर वे० शा० सं9 
यजञेश्वरशाखी सुरतकर, ¢ दृत्तकचंद्रिका ” व॒“ आर्यवियासुधाकर ” या 
परसिद्ध संस्कृत रथाचे करते, यांच्या संग्रहीच्या निवडक ४५० हस्तकिखित 
पोथ्या व ५० वर गुद्धित भर॑य यांची पडरी. सद्र शास्र हे व्याकरण, धर्म, 
आणि साहित्य शाच््रांत पारंगत असून प्रतिष्ठित विद्वान् होते. बडोदा राज्यात 
न्यायखात्यांत न्यायाधीशास हिदुधमशाघ्रासबंधीं सहा देणारे “ पंडित ? 
म्हणून यांची नेभणुक केटी असून ते श्री° मल्हारराव मह।राजांनी स्थापन 
केलेल्या संस्कृत पाठदादेत प्रधानाध्यापक काम करीत असत. अशा 
विद्वानाचा ग्रंथसंग्रह अर्थात् महच्वाचा असला पाहिजे, यानैतर कांही किर- 
कोठ ग्रंथांची संग्रहत भर पडत गेली, आणि मुख्यतः श्रीम॑त महाराणी 
सरकारांच्या देवरात संग्रही असलेल्या सचिन व सूष्ष्माक्षरांनी छिहिङेल्या 
महाभारत ( लंबी २२८ पट ), भागवत ( लंबी ८४ फूट ), हरिवंश 
( लंबी ४४ फूट ), आणि गीता ( लंबी १०॥ फूट ) या कलेच्या दृष्टीने बहुमोल 
विडी -गरथांचा टाभ ज्ञाला. तथापि संशोधनाच कार्य एवन्यानेच भागणारं 
नव्हते, म्हएन मद्रासेकडील सुप्रसिद्ध अन॑त कृष्ण शास्री यांस बडोदा सरकारने 
हिदुस्थानांत सर्वर प्रचार करून, जुने व दुःषप्राप्य हस्तलिखित गैथ रोधून 
कादून, संस्थानाकरितां पेदा करण्याच्या कामावर नेमि. सद्रहू शाघ्ी 
आपत्या सुविद्यय पत्नीसह गांवांगांवी हिंडत, निरनिरान्न्या ठिकाणी पडेल 
त्या प्रसंगास् तांड देत, पण ग्रंथाचा सुगावा लागला म्हणजे कांही तरी 
हिकमत करून तो पेदा केल्याशशिवाय सोडत नसत. सहासात वर्षामध्ये 
सद्र शास्व्यांनी सहासात हजाराहन अधिक हस्तटिखित मथ संस्थाना- 
करितां मिटविले. 

या शिवाय, बडोदें संस्थानांरताट दुसरं महत्वाचै शहर, इतिहासप्रसिद्ध 
पाटण, येथे जनधमनचि अनेक महत्वाचे व ताडपत्रावर छिदहिरेले मंथ जुन्या 
जेन भांडारांमधून संग्रहित असल्याबहर ख्याति होती. सदरहू भांडार ज्या 
जेन साधच्या ताव्यांत होती. ते त्या मर्थाचा स्वतः उपयोग करण्यास अस 
मर्थं असून दुसय्यासहि ते ग्रंथ सहसा दाखवित नसत. व ग्रथ जीर्णं असल्या- 
मठं व त्याची तितकीङ्ञी कालजी घेतली जात नसल्यामुर्टे, ते सर्वभक्षक 
काठाच्या आहारीं जाण्याची भीति होती. असले ग्रथांडार सत्तेच्या जोरा. 
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वर हस्तगत होणें बरंच कटीण असतें, व प्रसंगविदोषीं ते नापत्ता अथवा, 
नष्ट होण्याचा संभव असतो. म्हणूनच, स्वतः जेनधर्मीय व अभ्यासू वियार्थी 
असून ग्रथसंशोधनाचौ जाण व आवड असरेल्या, श्रीयत सी. डी. दलाल 
यांची महाराजांनी संस्कृत लायव्ररीचे पिके लायत्ररियन म्हणून नेमण़ूक केठी 
व त्याच मुख्य काम, पाटण व॒ जेक्तलमीर येथील भांडार तपासून 
त्यांतील म्रंथाची वर्णनात्मक सूची तयार करणें व नंतर त्यांतील 
विशेष महत्त्वाच्या म्ंथांची प्रकाङनाकरितां संरोधित प्रत, रिप्पिणी वरे 
देऊन, व देतिहासिक प्रस्तावना जोद्धून, तयार करणं हँ होते. प्रारंभी प्रारभी 
श्री. दङ्कालांनाहि जेन भांडाराचा संपूरणं उपयोग करू दिला जात नसे. जे 
२।४ प्रथ प्रकाङनाकरितां पाहिजे असतील तेवदेच त्यांना मोञ्या मिनत- 
वारीनें भांडाराबाहेर नेण्याची परवानगी मिले. याच प्रत्यंतर म्हणन आतां 
उघडपणें सांगावयास हरकत नाही कीं इ. स. १९१६ च्या सुमारास्र मी 
“ काव्यादशं ” या मंथाचै संशोधन करीत असर्ताना, सद्रहू गरथाची एक 
ताडपच्ावर ठ संवत् ११९० च्या सुमारास लिहिलेली प्रत पाटणभंडारांत 
असून, त्यापूवीं ४० वर्ष रिहिरेली दुसरी एक प्रत जसरमीर येथीरु भंडारांत 
आहे असा तपास छगला. पाटण भांडारतील प्रत मला पहावयास मिढे 
काय अक्षी पच्छा केटी तेन्हां “ तुम्ही स्वतः पाटणास १।२ दिवस याल 
तरच ती प्रत थोडा वे तुम्हांस पहावयास मिव्वून देईन ”' असे श्री. दलाल 
यांनी मला लिहून कठ्विट. मी त्याचे बरोबरच पाटणास गों व तेथील 
नागरवाङ्यांत एका मित्राचे घरी मुक्षाम केला. श्री. दलाल स्वतःच्या अभ्यासा- 
करितां भांडाररातून ज २।३ ग्रंथ धरीं आणित त्याबरोबर ते काव्यादशाचें 
पुस्तक आणित आणि मला सकाठी पहावयास देऊन संघ्याकारीं परत 
भांडारात नेन ठेवित. भांडाराधिपतीना काणतें पुस्तक बाहेर नेट याची 
दाद् नसे. ते नगास नग मोजून घेत. सारांश अशा परिस्थितीत श्री. दला- 
लाना म्रथसूचीचं काम करावें छागे. श्री. दलालांच्या आकस्मिक व शोचनीय 
निधनानतर त्यांना मिररेल्या सवरूतीहि दुसम्या कोणांस मिरत नसाव्यात 
असे दिसतं, कारण इ. स. १९२३ मध्ये छापून प्रसिद्ध ॒स्चाटेल्या जेसरमीर 
भांडाराची वर्णनात्मक सुची, व संध्यां छापत असलेटी पाटणा मेथभांडा- 
राची वर्णनात्मक सूची यांतील व्णनांची माहिती त्यांनीं तयार केरेल्या 
टांच्णांच्या आधारावरच उभारलेली आहे. पुनः स्वतंत्र रीतीने ग्रथ पाहा. 
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ण्याची इतरांस जरूरी तरी भासत नसावी अथवा बहूधा परवानगी मिखत 
नसावी असे दिसते. श्री. दरार यांच्या सारख्या साटस, निरस, अभ्या- 
सकाची त्यांना स्वै प्रकारे उचित अज्ञा कामाकरितां निवड करण्यामध्यं 
महाराजांन दाखविलेली गुणग्राहकता श्री. दाङ अकाली काट्वद्य न 
होते तर विशेष फलद्रूप चारी असती यांत शंका नाही. श्री. दलालीच्या 
पूवीं महाराजांच्याच आशेन श्री. मणिलाल नभूभाई द्विवेदी यांनी पारण 
भाँडारांतील म्रथाची सूचि करावयाचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना पारण 
मधील कही भेडारातील कांही ग्रेथच पहावयास मिक. संपूर्ण १३ भांडार 
श्री. दकार योसच पहावयास व अभ्यासावयास मिटा. त्याच्यानंतर 
दुसन्या कोणाला तेवदढा अधेकार प्राप्त होणार नकट. 

सध्यां “ ओरिएंटल् इन्स्टिस्यूट ” मध्यं हस्ताठिसितांची सेख्या १३००० 
वर॒ आहे. एखाया गोर्टीची पिच्छा पुरविली म्हणजे आरभीं जथ मग्टीच 
कांही नसंते तें केवदें सं्ोधनाचं अपूर्वं साधन निर्माण करतां येण शक्य 
आहे ह या उदाहरणावरून दिसून येईल पण नुसता मरंथसंग्रह असून उपयोगी 
नाक्ष॑. त्यांत कोणकाणते यंथ आहेत त्यांची समग्र माहिती बाहेरच्या अभ्यास- 
कांस हाण्याकरितां त्यांची एक विस्त॒त व्णैनात्मकं सूची प्रसिद्ध॒ करणं जरूर 
असते. अशा बारा भागाच्या एका बरहत्सूर्च'ची योजना तयार असून तिचा 
पहिढा भाग १९२५ सारी प्रसिद्ध ज्ञाला अहि. अशा सूच्यांच काम मो 
उरस्फोडी्ं असल्यामुकं मूचीचे पुटीर भाग आजवर प्रसिद्ध जाले नाहीत 
याबहरु आश्चर्य बाटावयाप्त नको. 

दुर्मिंड भ्रथांचा संग्रहकरण्याच्या योजनेवरोबरच त्यांच्या प्रसिद्धीकरणाचीही 
योजना हाती घ्यावी लागते. श्री° दार यांनी इ. स.१९१५य्या एप्रिल मर्यं 

याबाबतीत केटेल्या रिपोटाच्या आधररिच त्याच साली डिसेंबर महिन्यात 
योग्य त्या रकमेची तरतुज करून ““ अभर फ्'8 07168 = ऽला€ह ? 

या मंथघ्रेणीचा उपक्रम करण्यांत आला. दुमिढ आणि अप्रसिद्ध गंथच मात्र 
प्रसिद्ध करण्याकडे वरील प्रेणीचा पहिल्यापासून कल आहे, आणि तै एका 
अथं योग्यच आहे. मरंथरससशोधनाचें काम आरंभी श्री° दलाल आणि उपरि- 

निर्दिष्ट अनंत कृष्ण शाखी यांजकडे सोंपविटे होतें. सध्यां त्या कामाची 
देखरेख ड. भद्वाचा्य यांजकडे संपविली आहे. आजवर या ब्रेणीतून ६३ 
ग्रथ प्रसिद्ध चाले असून २७ गंथ छापत आहेत. प्रसिद्ध इ्यरेल्या अरथपिकीं 
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कांहीं -उदाहरणाथ, काव्यमीमांसा ( अनुकर्मांक १), समरांगण ८ अनु° 
२५ व ३२ ), मानसोष्ठास ( अनु° २८ ), तत्वसंग्रह ( अनु० ३० व ३१) 
नास्यवेद् विवरृति ( अनु° ३६ ), न्यायप्रवेश ( अनु° ३८ व ३९ ), भाव- 
प्रकारा ( अनु० ४१), इत्यादि म्रर्थानी संस्कृत साहित्याच्या इतिहासामध्ये 
फारच मह्वाची भर टाकली आहे. छापत असलेल्या ग्रथापेकी इष्टसिद्धि, 
सूक्तिमुक्तावली, व सावर भाष्याचं समय इंग्रजी भाषान्तर यांच्या प्रसिद्धीकडे 
विद्वानाचे नेत्र उत्सृकतेनं लागून राहिले आहेत. गेल्या पांच वर्षामध्ये मिन 
वरील प्रेणीतील रथ तयार करण्याकडे व प्रकारान करण्याकडे मिदरून ६९ 
हजार रुपये खर्ची पडले आहेत. 

दुर्मिव्छ व॒विद्रत्तापृणं मथ प्रसिद्ध इषे तरी त्याचं खरं चीज 
करणारे जे सरस्वतीचे मक्त त्याचवर श्रीचा पुरेसा कृपाकटाक्ष 
वांस्यास येत नसल्यामुे प्रकाशित म्रथांची किंमत अगदी माफ़क 
म्हणजे जवढजवढ ठगणाय्या खचां इतकीच ठेविटी पाहिजे. तसा 
प्रकार प्रसिद्ध ्यलेल्या ग्रंथासंतंधानं आहा असेरच असं म्हणवत नाही. 
कदाचित् ग्र्थाच्या पुरेशा प्रती छापिल्या जात नसल्यामुटे प्रत्येक प्रतीची 
किंमत जास्त ठेवार्वी छागत असेठ तसे अते तर ती योजनेची चरक असून 
प्रस्तुत ग्र॑थप्रकाशनश्रेणी कादढण्याच्या अंतिम उदेशास तं, विघातक होन 
असँ नमूद् करणं भाग अहे. तीनकेँ किंवा पाचकं प्रती छापण्याच्या माननं 
हजार प्रतीं छापण्यास विशेष अधिक सच लागत नाही, तसं करण्यानें 
एकदर खच जास्त प्रतीवर विभागून जाऊन द्रप्रतीची किंमत कमी करितां 
येते, व ही छापुन प्रसिद्ध ्ठेल्या प्रती कांही संस्थाना अथवा व्यक्तीना 
भेट म्हणन देण्यास्या बावतीत काटेतोर्पणा सुरू असल्याचा जो प्रवाह 
कचित् कू येतो तो थाबविणे, थोञ्या अधिक प्रती काठल्या म्हणजे, 
सुकर होईल. असो. 

बडोयांतील या संरोधनसंस्थेचं नांव ओरिषएटल् इन्ध्टिस्यरूट एवटेच 
ठेवण्यामध्य, व॒ तिला ओरिष्टलू् रिषच इन्त्टिस्य्रहन म्हणण्यामरध्ये, 
रिसिचच्या एका अगाच, म्हणजे, वियार्थ्यौना संश्लोधनाच्या मुरतत्तवाचें 
प्धतक्षीर ज्ञान करून देऊन त्यांच्या करवीं संशोधन करवून षपेण्याच्या 
कामाकडे कमी लक्ष देण्याचा हेतु असेढ अर्स म्हणवत नाही. या कामा- 
करितां हस्तरिखित म्रथरष्हा इतक च महत्वाचं दुसरं साधन म्हणजे त्या त्या 
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विषयांवरीर विविध मद्वि अर्थाचा संग्रह ह होय. बडोदा सदर लाय 
बरतिमध्ये सव॑च शाखां ची पुस्तके आहेत. तथापि प्राच्यकधासंश्लोधनास 
उपयोगी पडणारी पुस्तके, विरेषतः बडोदा कोरेजांतीर अंथांचा विचार केला 
असतां, वरील कामास अगर्दीच अपुरी पडण्याजोगीं असतील असें म्हणवत 
नाही. शिवाय राजघानीच्या ठिकाणींच आटूस केलिज व इतर रिक्षणाच्या 

संस्था असल्यामुके, पुरेसा अधिकारी वियार्थीवर्गं व शिक्षक हेहि तयार 
आहेत. तेब्हां या संरोधनकायाकरितांच म्हणून शिष्यव॒त््या वभेरे ठेऊन या 
प्राच्यसंरोधनाच्या महत्त्वाच्या अगाचा उपक्रम अओरिपटल् इन्स्टिस्यद्वां 
केल्यास उचित होई अरस वार्त. असा तरुण व उत्साही विार्थाव्ग तयार 
दयाला म्हणजेच, अभ्यासकांच्या उपयोगाकरितां निरनिराल्या विषर्यांवरीर 
ग्र॑थांतुन अथवा नियतकाटिकांतून येणाय्या माहितीची संदर्भटां चण तयार 
करणं वरे, पाश्चात्य देरशातून अत्यावश्यक अशी मानिलेटी “"िसर्च'" इन््टि - 
स्यूटचीं अगो पाम, सज्न करून ठेवणै शक्य होईल.-जातां जातां हा उदलेख 
करणै जरूर आहे की, संस्कृत व दहिदर साहित्यावरोवर्च प्राक्त, जेन, बोद्ध, 
पकियन इत्यादि साहित्यांचाहि परामषं संस्थकदुन घेतला जातो. गुजराथी व 
हिदीत्न म्रथाची भाषांतरंहि ज्ञानाचा सार्वा्रेक प्रसार व्हावा म्हणन 
करवून प्रसिद्ध #ी जात आहेत. पण हा विषय प्रस्त॒त निवंधाच्या कक्षि- 
बाहिर जात असल्यानँ येथं त्याचा कैवन् उदेख करूनच सोडून यावा 
लागत आहे. 

आतांपावेतो बडोदानराधिपाच्या प्रेरणेनं केल्या जात असलेल्या ज्या 
कामगिरीचा उद्ेख आलेङा आहे ती पाश्चात्यांच्या चिकित्सक पद्धतीची 
ह्याटी व तिला छागणारी विविध साधनं किती आस्थेनं आणि तत्परतेनें 
संग्रहीत केटी गेरी आहेत व॒ जात आहेत त्याचा निश केठा. हा प्रस्तुत 
निव॑धाचा महत्वाचा पृवंभागच ज्याला असे म्हटलें पाहिजे. कारण परंपरागत 
शाखीय ज्ञान अशा रीतीने मंथनिविष्ठ करून ठेवण्याइतके च महस्वाच काम 
म्हणजे या परंपरागत ज्ञानाची अध्ययन अध्यापनद्वारा जोपास्ना करणे हे 
होय. आजकालच्या धकाधकीच्या मामल्यांत हं परंपरागत शशास्रीय ज्ञान 
वर्षावर्षे अभ्यास करून कंठस्थ करून ठेवणाव्यांचा निभाव लागत नाहीं हँ 
तसल्या पहिल्या प्रतीच्या विद्धानांच्या प्रत्यहि घटत जाणान्या संख्येवरून 
सर्वाच्या निदरशनास्ष येत आहेच व हे ““ भारवाह स्थाणर ” आयते विलयास 
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जात आहेत तर ज।ऊॐ यात असे म्हण॒न त्यांच्या रक्षणार्थं सामथ्यवानाल 
सुद्धां आपल्या एसाय्या हाना करांगुरी चा सुद्धां 2ेक् देण्य।ची आवश्यकता 
वाटत नाही. अश्चा परिस्थितीत देखीठ श्री° सयाजीराव महाराज यांनीं 
संस्कृत साहित्याच्या याही अंगाची जोपासना व तीहि केवढ मेदोवृद्धीकसितिां 
नव्हे तर त्याला खर कार्यक्षम बनविण्याच्या हेतुन-चारख्विली आह ही अत्यंत 
समाधानाची गोष्ट आहे. विद्वानांचा सत्कार करणै व त्यांना दकार 
देणे हा राजेलोकांचा अधिकारच आहे. दक्षिणेत पेदाव्यांनी जसा 
श्रावणमासीं दक्षिणा देण्याचा उपक्रम, आपल्या कारकीर्दीच्या अव्वल 
पासून अखेरीपयत, अग्याहत चादर ठेविढा होता, तसा तो पेश्चाव्यांच्या हाता- 
खालील राजेरजवाड्यांनीहि सरू केला होता, व काह हिकाणी तो क्रम 
आजवरहि चाटू्व आहे. बडोयां तहि पूर्वीपासून ^ श्रावणमास दक्षिणा ” सरू 
होत्या. आल्या विद्वनांची लायखी पाहून, परीक्षा चेऊन, मगच देकार 
यावयाचा ही रीतच होती; पण कालमानानें या देकाराला पारितोषिकार्च रूप 
जाऊन भिक्षेच रूप प्राप्त होऊं काग. शिवाय एकदा परिक्षा होऊन दक्षिणेची 
रकम ठरली म्हणजे ते वषांसनच होऊन बसे, मग प्राप्त ्षेल्या विये्च 
अध्ययनअध्यापनद्रारा संगोपन व वाढ केली जात असो वा नसो. या सर्व 
परिस्थितीचा विचार करून महाराजांनी श्रावणमास दक्षिणापरीक्चच नियम व 
अभ्यासक्रम पृण विचारा्ंती योग्य ते परिवर्तन करून निश्चित केले आहित 
व तेणेकरून या दक्षिणादानाच मूढ हेत् यथावत् साध्य होण्यास फार 
मोठी मदत हाई असं मला वाटते. या विषया याहून विस्तृत विवेचन 
करण्याचं हें स्थ नव्हे. असो. 

प्राचीन तद्देच्या विद्वानांना यथोचित आश्रय देण्याच्या संकल्पाची नुस- 
तीच घोषणा करून भागत नाही, तर अश्चा तब्हेवे विद्वान् निर्माण कर- 
णाग्या संस्था, म्हणजे अथ पासून इति पर्यत सर्वं शाखाच रिक्षण देणास्या 

संस्कृत पाटज्ञाला, ठिक ठिकाणी स्थापन केल्या पाहिजित, याचीहि जाणीव श्रीमत 
महाराजसरकारांस आहे हं नमूद कटे पाहिजे. जुन्या पाटज्ञाटा हिदुस्थानांत 
चोरहोकडेच आहेत. पण त्या केवच्छ चार्चलाऊ, पोटभरू, मोडकीस 
आलेल्या अशाच सवज आदकण्यांत येतात. बडोदँ येथील राजकीय संस्कृत 
महाविय्याख्य ही संस्था या सर्वसाधारण विधानास् अपवरादात्मक आहे हं 
भूषणावह आहे. या पाठराङेच्या नियमांचं २।३ दां सृक््म अवलोकन करून 

३१-२२ 
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विचारपृवंक परिवर्तन करण्यांत अलं आहे. बहुतेक ज्योतिष आयुर्वेद 
सुद्धां सवै हा््रांच्या अध्ययनाची तेर्थं सोय आहेच. शिवाय प्राक्त व पारी 
आणि जेन व बोद्ध तच्वनज्ञान यांच्या रशाखांचाहि महावियाख्यांत अंतर्भाव 
केटेटा आहि. ज्यांना संपूण शाखांचा अभ्यास ्ख॑पणार नाही अश्ांना मध्यम 
प्रतीचा अभ्यासक्रम ठेवला अहि, त्याचप्रमाणे पाश्चात्य पद्धतीन संस्कृत 
शिकणारांनाहि जरूरीप्रमाणं विविक्षित शाखांचे अध्ययन करण्याची 
सोय केटी आहि, आणि त्याहूनहि विष म्हणजे, केवट पुजारी अथवा 
पुराणीक, तसंच भिश्चुकी कवा याक्लिकी करणारानाहि, जं कार्यं स्वतः 
करावयाचे किंवा करवावयाचें ते समज्न करविं वा करवृन ध्यव, नुसतीच 
पोपटपंची नसावी, या करितां जी संस्कत भाषाज्ञानाची व प्रयोगविज्ञानाची 
आवश्यकता आहे ती त्यांना सुगम शर्तीने प्राप्त करून देण्याची योंजनाहि 
महावियारयाच्या कार्यक्रमात अंतभूत इेली अहि. शिवाय अक्षा शतीनें 
तयार होऊन उत्ती्ण॑पात्रिका मिक्वितील अश्ांनाच राजद्रवारी व इतरत्र आश्रय 

मिव्टावा अक्ञी प्रथा पाडलेटी असल्यामुढं पुरवठ्याबरोबरच मागणीचीहि तरतुद 
सहजासहजी करून ठेविली गेरी अहे. राजकीय महावियालयांत हदह्टी बारा 
शास्र अध्यापक असून अभ्यासक्रम तीनते बारा वषाचा आहे. शिक्षण 

मोफत असून वियाथ्यौना लायखीप्रमाणें रिष्यव्त्यां, वक्षिसं, पदव्या 
वरे देण्यांत येतात. एकंद्र रिष्यव्रृत्यांची संख्या ५० असून 
त्या दरमहा रु. ८ ते रु. १२ च्या आहेत. यावरून सर्वं विद्या्थ्यौची संख्या 
सरासरी ७५ ते १०० असावी. 

राजकीय संस्कृत महावियालयांतून उत्तीर्णं होऊन पदव्या मिढविलेठे 
पंडीत कांही संस्थानचेच रदिवाश्ी असल्यामुटे संस्थानांतच राहतात, व 
त्यांना राजकीय अथवा खासगी आश्रय मिडतो अथवा स्वतंत्र धंदा चाल- 
वितां येतो. कांही संस्थानाबाहेर नोकरीवर आहेत. त्याचप्रभाणं संस्थानाबाहेर 
विया संपादून निरनिराव्या शाखांत प्रवीण अलेले कांही विदान् पंडितहि 
संस्थानांत आहेत. अरा विद्रद्रत्नपिकी वे. शा. सं. यज्ञेण्वरशाखी यांचा 
उद्टेख वर ( परा ३ ) आलाच आहे. त्यांचेच सहाध्यायी वे. शा. सं. आरा - 
राखी हे न्यायश्ाखांत पारंगत होते व त्यांनी सुप्रसिद्ध मथुरानाथ भटा 
चार्यांच्या साक्षात् रिष्यापाश्शी अध्ययन केलं. यज्ञेश्वरज्ञास्ञ्याचे चिरंजीव 
कृष्णशास्री हेहि वडीलाप्रमा्णेच जाड विद्रा असून त्यांनी “ संगीत- 
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पारिजात ” या भ्ेथाचं भाषान्तर केलं आहे. वरीठ पतापत प्रमाणे च वे. शा. 
स. उ्यंबकनाथ द्यानाथ शाखी व त्यांचे पुत्र बद्रीनाथ यांची न्याय व वेदांत 
दारछ्रातीट योग्यता मोदी हर्ता. पंडित बद्रीनाथ यांस श्री. महाराजसरकार यांनीं 
“तकवाचस्पति'” ही बहुमानाच पदवी अर्पण केठी होती, व त्यांना निरिश्च 
सरकारांकट्न “महामहोपाध्यायः? हा किताबहि प्राप्त ्ाला होता. या रिवाय 
इतरहि विदान् पंडित महाराजा च्या कारक दीति होऊन गेले व स्यां विदयमा- 
नहि आहेत. अत्युत्कृष्ट गुणाच चीज महाराजांच्या हातून ज्ञाटें नाही असे 
विरव्ठाच घडे. स्वकीय विद्व नांहू नहि अधिक पुरस्कार परप्रांतीय विद्रानांचा 
महाराजाकट्ून केला जातो असा प्रवाद् आहे, व॒ तो दूषण नसून 
भूषणच आहे. 

हिंदस्थानांत अथवा हिुस्थानावाहेर कोणरतेहि स्थक, संस्था, कवा भ्यक्ति 
महाराजांच्या दृष्टीस पडी म्हणज याचा बडोदा संस्थानाकरतां कोणत्या- 
शर्वने उपयोग करून घेतां येईल द्यावा विचार त्याचे मनांत प्रथम उत्पन्न 
होतो हं जरी खरं असले तरी एखादं कायं महत्ाचं व देश्ाच्या उत्कर्षासि 
कारणीभूत होणारं असल्यास ते केवछ आपल्या संस्थारनात हेत नादही-होणें 
राक्य नाही -एवम्याच करितां त्याला महाराजांनीं सक्रिय सहानुभूति दाख- 
विटी नाही असं सहसा ्ाटं नाही. प्रस्तत निबंधांतील विषयाला घरून वरी 
्रवृत्तीच उदाहरण द्यावयाच असल्यास ते पुणे येथे भांडारकर इन्स्टिर्यृट- 
मार्फत सुरू असलेल्या महाभारताच्या चिकित्सक आवृत्तीच देतां येल. 
निवंधाच्या प्रारंभी निर्दिष्ट केटेल्या कारणाकरितां भांडारकर प्राच्यविया- 
संश्चोधनमिराला जरी महाराजांनी केवव्ठ एक हजार रुपयांचीच 
देणगी दिकी असठी तरी वरील कायाला संस्थार्नातन द्रसाल 
रुपये ५०० ची मदत आजतागाइत होत अहि. त्याचप्रमाणे दुसरं उदा- 
हरण म्हणजे हिदुस्थानांत द्र दोन वानीं भरणारी ^“ ओल-~इन्डिया ओरि- 
एटल् कोन्फरन्स् ” ची अधिवेशनं ही होत. संस्थानांतून अधिवेक्षन।स निय- 
मित देणमी देण्यांत येते, व पुढे म्हणजे सातवै अधिवेशन तर खद 
बडो्यांतच भरवावयाचं आहे. सारांश, सध्याच्या शास्रीय य॒गांत ज्या वियेची 
चांगठी निगा कोहि फारशी होत नाही व हेटाटणी मात्र प्रत्यही होत 
आहे अशा या गीवौण वियेच्या उत्कषौकरितां, तिच्या मधील काटक्रमानुसार 
दोष कादून टाकून, तिची बल्कट पायावर पुनश्च प्रतिष्ठापना ब्हावी म्हृणुन, 
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वर दुर्शाविङेल्या अनेक मागनी, श्रीमत सयाजीराव महाराज गायकवाडः 
याच्या कारकीर्दीति यदास्वी प्रयत्न होत असले पाहून, सध्याच्या निविड 
निराश्ामय युगात सुद्धां मनास क्षणभर भावी कालाबहट आशेचा ओलावा 
वाटतो हें यें करुतज्ञतापूवक नमूद करणे प्रस्तुत नि्बधकारास आपलें कर्तव्य 
वाटते, व त तो यें नम्रतापूर्वक बजाविण्याची परवानगी घेत आहि. 
हति राम् । 

भत स२अ।२ >५७।२५०५ २।।९५०१॥ २५२६००२ ०१ ७१।६ 
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१३.६२ राणष्यनी विद्यान्न मार९त्। मघा ममायम् (तन 
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पथु वतभानषण (१ युग्छरात-४(इयातसम यत् इद 
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6५८५ ४री वेनानी मदयत् शक धरये, 
सम् तथ तेम्श्रसे पतान सरन्कणमा मापयु। ट्ुस्तानन्। 
०६। प्युह। स(७१। स।(इत्य मपतोने यथ् भरद प।त।न्। ६२०।२४ 
९ १4द रीत सनमानवानी भ्रथातु गवद्ण्न उरी रमेद्वु छे, मेभ 
० उर ०षु४।२ 8 त २९५०८ ४८ छे तम् छ ०८. प।ता(न। २।न्यभ् 
१७ ५२. क्षायुग्म थध गयत स'(इत्यभ्णन सेमे। श्रमे ४५. 
४५ती $री श्तञुणी ननावा दीघा 8, से तत् यु नथा न्नयुतुं ? 
से २((९त्यग्गाना मधुर र्वयु पान उरी च्लनानुं सट्साग्य, (म 
(३६ २(न। ३८६। ५४॥ २।(इल्यजछतो ते यद्यु 8 १ स।(६त्य 
६४ नशु १५ ‰।गत ७।२।०्५ स।३० सय।९२।१ २५४१३ 
५३5 १३६२ २।ण्धयन्॥ र।०्म् नथु. परु जरतम्ड भरनी सइ. 
८्य(४न५ म७। रान्न पयु 8. तेमेश्र नी २।(२८य४।य। थ् ° च।से। 
नीऽणेल। छ तमना मद्दन्ा देशमा त्रमां ज्या पड थय्त। छे गने 
तेभ र प्रयु अपन्नवेता छे त मेन् 8 ॐ त भन्ष्यते। 
४१७।२४।२ प] शे, ५३६२ रान्यने (पलु, स। आरभत् 
५५७।२।० स।इमयु शरीर गले मने सेसे्रीतन से शरीरम् 
२३६ ९१९५५ गमे, प ममार मदु उद्व मेधसे ॐ, ये 
९१।९५ भ्रर'यल। शरीरुं घ्रेछ घ्रे सभ-्रे४ ध्र सन्य 
भावु-श्रामत् मड सष्डननी स(इव्यलील।ने मस३५ ये। ऽरी 
२डइ ४, भरात्, १३८६२ रान्यन। भध मातां मते तम्। भस् 
पानी म। तु, न्यायमत, मुलछमातु, व्यापार-§दगमातु, नमर 
श्रम्त् म९।२।०५ स।इ५- ससे श्रनी मरथुथ मेसेाश्राु (६ 
भातु स'(इत्यरस्नी, > 810 अवी २३६ 8 १; १।१।>। (इस्स 
००५ २३६ छ, मन् मे % मा श्रमेत इरण २।इमने। स(इ- 
त्य(१०८य् गथ. 
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श्रौभ'त >७।२।०५ २।रम स, (इत्यनी 6 पायन" ७२१।न्। मरन 
पतान योननम्थन $२द। 8, मने मा 

२।(६ये५५।२४- १।तन} अतीत २\। पथुने सेमेश्रीमे 68. 
गप्नेा सारम. साननधड प्रिश्रमथा ५०८ तेसेश्रमे २।त 

पपे भूत वमेत रेपभनी यत्त पतीन ६ति- 
७१२५ ">$ उ. १अरे श्रुतसेनं ६९ नथ घं सत तेम छे.मे 
पथा सेसेाश्रामे से अनति 82, दीधेवी नथी, परत २०्८य(तिषय४ 
४।म।ने। ९२ वधते जय! छे तेम तेम तेमे।श्रीमे पत म॑यन्। या 
२१।य २। २८० न्वते तमनानुं सष्ठ री नाणी चातान। २६० 
(नषेयञ ।१्। सुयनच।नी मते तेना स।य५न मयुर१ अ-ये। तैय।र 
४२।व् ५४८ उ२।नननी नीति स्ल्यपर उरी दीपेन 8 शर्मातमां 
स्म्। अ यातपादट४ ३।म् सेसेन्र पतान मानसी मतता भरद्त मते 
०ङघ। २।. २. गविद् २५।२।१ सरटृसाधं ॐ रेमे। इ।त $ 
णर १२९ ४१७१२ ४।२ तरी ॐ ग्नयुत्। थये छ तेभनी मरत् 
४२८१८१५ ७०।, ५२९ (६तसे। चता गय्। तेम तेम् श्रीमत गडरा 
स(इ०- २। श्र] न! (य ०५९ नर ती २,(इ६त्५स(२त५ >(५५।(४५४ 
यवत मेती त। यती ग्घ ॐ तसे ्र|ने पतनी अय॑म्रघुावी मद 
तानी २१तरयषत्। च्यु, सने त (२५ ध. स. १८त्प मा 
२ २।(७८९(८ ४९व्। युं ५५ सेयेाश्रमे पतान स॒न्मयना उेननु 
पतान ५इनाग साप दीघ. सही समे ^ ५७२ ' २०६ ११२ 
छे पभ २७स्य समपयद्यु छ, सनते डे उेणनयु मातुं मेड से 
२।(६९य (५५१य४ च(स $दी २३६ ॐ १५० र म्"त ७।२०्ब् 
२।३०५-२॥‰| ७६ त भव(त 6५२ & नेश ०८२ २३ 8 २० 
प (इ, ५२.त खे पतनी प्रिय भरनरू(त्तम प्रयु भरत २इ्नान 
इतथ तेमेाश्रा १।२.५।२ (१८३६ २ सासे( खय् छ, नन् नतां सधन्। 
प्रा ५।३ 8 सन् धलीन।र न्न॑ते श्रम 88वी तनी (नरक पयु ऽरे 
७, < उण नयु मातु इप् से अम् उरे? सेनी भनन् सेसेत्रीना 
विसम ऽ(ह पथु पूथुनिरपम् पषमती, नथ, सते तथी तेसा पाते 
५२९।५१।। (२४ अये। चया (न्यारी तमन् मद्ु१६ दशीमापामा 
४२।वी (२. $रतचनी प्ररघुप पयु साप्य उरे ठ, धयुनार् पतान 
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२०५य०१७।२०। (१६।न।न भती 3दी, सम नेयु ऽर पातान। दरमा- 
२५६ २।५।१् 8 समे तेभने। § षयग् (न(वध रीत ऽरी तेमते सन 
पथु 8. भस9 भरसञ, अयन् मर्नायीन् सननिसानमा शण 
०५ {इतन तेखश्र पतान रन्नसलाम। पतव तेमनी 
प।सेथा न्यार्याने। स(लणे ससव छे, सन् उ३।४ ३६ १।६त्। 
(५६६८४ च्याम्याने। रयावूते तेमेाश्र यु(दसषजरयु मथन इर् 
तमथ सप्ननननीत् भेगननानी तन्ड्वीन्न् पलु रे 8. म् मधा 
५४।२गी. २।(९त्य्/ च ०४ ५५(त्त्मे। १२।६२५ २।०८५न् ६।9९८बनने 
&€`म९{ ५ग(तन् प्ये (नयरतुं रम् छे मन् श्रीमत् १७।२।०५ 
२।९५१ ० ५४।२म। २।।(६९५य२् ४२} २२५५ 8 त१॥५ ३५ ३१ (न 
तेनी, खामी $रवायु २६०१२ तेयेश्रीन् म्स्त थतु भयु 

०१य।(प श्र म'त् ५९।२।० २।इ५ &१॥ सनन ०३५१ 9रे 8 
प परथ सेम संमभन्छनातु नथु] $ तेमे। भाने 

शभतनी ० युन्छसती लवान् सेन उरी २७६५ 8. % भत 
०\।५॥ ९(त.  १९।२।०२। इ युन्छरता म।१।न् २।०यम्प। 

८/४ ९२।५ 8 सम १५५ ५२५२ वधय 8 
म्म तात् ग्गेडे भरी छे, त५(५ सेयेश्रहे भान्तु मेतु 8 
ॐ, (मित हस्तान् देशने सेऽशरीरटेप् गयुनाच २५२ 
०८३२य् ३।४ तन ये ० न्भःजन् गीदनथी सा म५4 शदीरने। 
(१४।२ सघा [इ मने तथ $रीने ५न १८६ भम(युभ। मघाय 
गन् ०९८ भन्(चन मे सतामसि (दध म५१य।न् मय ०८३२दु 
७४. ५५१ ४ रना इद्यनत लावन श्रामत् भलत स्।ट्मनी इन 
तेसाश्रये युर।त् (लनी गीतकथा अरनानी = न्मन य 
गग्/ $रेनी छ तभनी स।य् स्य 2 उ०थी5 स प।मेामे। (जिस 
रध ९४ पना मथु धणत्ा ऽर २१ पयु 8. मास् ऽरीने मडा- 
२।५९।२ >> (६०ट] त ०८ शतः 8 ९।१। भ ५२८ भत १।इ- 
भयन् १२ ‰॥त२६] स्।द §त्तण्छन पय छ, ने से ज(पानेयम्। 
अये दमान् ५४९ उरन(नी यान् ६२.वाने तेस श्रमे पप्तन 
ॐ५१य॥५(त। मर्त भतम पयु सभव 8. ननी अ 
९।१।म्] ५(स द थत्। नङ भयनी §१५।२७ता तेमे। मी सम+त्। 

0 म 0 ज पक 
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गथ. भरतणठना व्या व्यु, मपयाम्। भमर चद्ध।नन(। इये 
6४५ द९(७त२।६४ नेऽ २५2 अ।त ५४८ उरावन(भ। 
तेसेाश्र।े सरी मथाड मष्ट मापा छ सने समापत् २९०५ २७ 
५२ २।०य् 8, त।पषु मास अरीमे जअप्यत्ः २०८२।ती मन् त१।२ 
६४ §तरत्। गयु २८९ न् ते १४ (६.१ मम ऽह 
२।(§९५ने पसे।श्रन। रन त्२६५ २८ ६६ भणे 8 तेरवी 
५६६ ६१२ ९।१।न्। स।(इत्यन् सपाती नथी मे पयु सल छ, तमत्र 
भथ म२।६। क्ष(निय छ भने तेथी तेसेाश्रा मरदी ।(टत्मने 
8 तर्न् ५१) २३६ छे मेम नथा. >डार२।४नी सेर युग्छरात 
पर मने शुच्छरातनी मसर १९।२।०५ 6 र पूनशलमा थया इरती 
डती, प५ ७१ पीना अलम पथु थया उससे मेनत् मापयु। गा 
ॐत ८।२।०ब २।६०५ प।त।नी सा नरण्यीथी सभ ३6 छे, 
ग्ने सेना से समन्न्लु शरयुमे षे 3, युन्छदात् मन् १७।२।५ मे 
म दथ, मेड गीन्ननी समये सेज(द9 सृधुतन्ा समधथ स४०यत॥ 
8. । ५४२ मत् ५।२।०् स।टइ्मे सेड दष्यच १६ मनपेद्घु छ, 
मन् तेमु छे ॐ, तयुं शान सपण ग्रन्नन् घं इत्तरछनीन् 
४(१९।२५४।२ ३२।ब्]. २४. १५) (इ ९।१।न. 6१२० मेमे।- 
न ९य। 8१२ सेनी १। भूद २६4 8 उ तनी उपना स पथयुषथी 
२७०८ थध श पेम अ (इद '५।३५॥ उधीरन परिसरथयथी % 
[इग्ह्स्त्।न देशनी ५य्। सेयेतन रदी श्ये खेवा रडस्यपूयु मनना 
ण्म श्रभूत् म९।२।०५ स।इभन्। (यतते उतवा २९4 इ १। १ 
१।त पेमे.श्राना ०2१ देश मषत् समते २।(६९५य ४१ ७।२८०५१न्। 
सणधम[ ननां पमड्नारी गयु न, मर्धति (पयु श्रयत 
७ २।०१ स।इ० सॐ साया भटडसाषालष़त् भने २।[इत्यसेनञ छ भे 
तत् प२९द् भतसेधन् २१४।१ »न ४ तेम नथ] ^. 

७२१ २५।पयु तेस श्रमे (विध मुमे।द।२। $रेल २।(इत्यवध४ 
यूण्नामे५ इयतीमां ससुत सस्थे, त५०/ 

२।।(६त्यसे नन १९५४ उरे (चमे नयेरे म भतेालु 
खभ, २(& त ०,8८४न॑ ऽर, वशु. 

मपु गगा वायौ जया छीमे तेभ 
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तमे श्चसे शर्सातमा ४९४ ८३ बेरु! तथा त्तेन पने, 
अ,५९३।० =४।२११।न यास ॐर२३। प. पर'तु पाछ्नथ मे 
२।(त्यनध ४ भयासन् नधा व्यन्(्थित् इरनानी, म११य४त्। ऋथुत् 
नेमे श्रमे से अम उरन् उमिावनानी सेपयी स्वामातिड उभ 
च।त।न। रान्नयन। उेणवणु माततत इरी दीधी, मने म् वधाद 
भ॥९। ५।य५ §पर यातं २ त०५। भटे नीये ग्यु(वेत् य्।न्न्(- 
नमान तेयश्रीमे इयतीमा मदुवी पयु छे 

( ९ ) स।२। २।२ ५३८ ५(२१।(१४ पामे तेमनी पसे 
(१(१६ (विषयान् तगत सुर्तञे। तयार वनां 

५।(२त्।(भञ ममते तेभने रान्यते भयु छपावा भ 
२०५५१ पुरेतड५ उरत्; मने भने तरत् मअरमालुभां सस्ती शमते 

च ण।वना, तेभने केयनां मगर त्। २।५०(५ स स्थामेन 
य२।२५२ग तमने से९ इप् >५पत्।. २॥ भध 

भ उणवयुणातुं ऽर २९ छे. परत २५ ॐ गवय मातु 
पूतना मन्द् आम् समये उरतुं इदु तेथा गप पद्ध(तथी अपम् न्ने ॐ 
धद्यु भयदं 8, १५५ ते ३२३॥२ रतनी ०८३२ ५७० थी श्चयुप्त 
खे इषभने मतम् पादी, से मपतानी मेड शामाभरषदरूत २६८ 
९(द्ध उरता रचन यन्ना ममतम समयी ष. 

( २) परत३। २य।ननालुं ४।म् सःम्यतः भे ३ उेनवलुमातानुं 
8, ०१४५।प५ सन्नयन् गीम् माताम पु 

०य६। ०६६ (१२५ निधैयाने ततां युस्तञे५ तैयार 
०१।त। युं ऽ२।०्य्/ इरे छे, भने से रीत न्यायमते, 
२।(६८य. = प।नीस मतासे, भेतीनाद माते, वभर 

७६।०॥ ण। तसे मन् सन्नं ३९तञ भाते 
प।५।त।न। ५।२५> १४२ ।३८५४।२ ०११ ना इतथ दशनच मा 
भन अये तेयार् $रनी ५४९ पयु ४२६ छ, मने इश्युुषी सेन 
२५ ५४।२न ५ २8 पथु २डन 8, 
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( उ ) सन्यनी (नशाणोपमा चपरी शञय तेना मनेञ सुस्त 
तयार ४२५१५ भ्{ गवे छ, केभ्[ छष४रालि४ 

५ ६यपुर्त३।॥ = रीसेने इययेधयी थर चड़ तेना चयनमनासा, 
४८१७।स तथा लूजातने गता नन् जगं 

भुस्त३े॥, ज्याषरेयु मने म छगयित्न। अन्ये तेभ घमः सने नीति 
विषय ययेन सथाता भाय छे, मा युस्त्पेद्े ३१० मन्या 
सना युस्त३े। स्य१ २२।१०१।। ४।म् म{ २५, २।. ०५ इ २ग्।दि६६स 
&।२५।६।स् ॐ९1त1५॥ ॐ रखे सन्न्यन्। विद्याधरी इत् तेममे। 
(&ससे। भेधटरे/ इत्, सने धमनीतिन भध युच्छदरातना २५३६६ 
(१६।न् २।. २५. २।न.-६९.७२ ०युसा् प्रननी छने स्यावनाभ। 
>५।१६। छे, 

( ४ ) १३।६२>। ‹ उक्षा सवम् नाभर सरस्थानी स्थापना 
थत्[, त; २0 मन्।त्। तै२।(न४ (११य्,> ३९॥- 

सन भदन ष। सन् = ९।५।२।२६त् शमननान। स।४। = ३।१।अ॥, 
५(२०५।१५\३५२न्। ०1. २३-२१-८८ "+ २८० १ भ*त ७।२।०१ 

२५।२.७१ २।इघ् ३५. ५०००० ( भयास इन्मर नी २४ 
७६५२ ९।५ भ"ण्युर् ऽदी त गनी न्यनस्था 

(५९ स ५(सध्ध २२।य २ खी २१. जि युवनह। स् ४९य।य६स् ०००८२ 
ॐ ०२५ ते नमत् ४त(मननन्। भजय मच्यापड छता तमने सपा 
दीधेली मने तेना परिषुषममा वज्ञानमक्युषः १३ अनथमानानी 
§९५(८ धं ५१ छ. अ २।नएभां (तध व२।>५न ल गत धरु 
सुरत / २& २९१, म{ यु धन।भ( मावत् छ, सा सजुनमन्युषाःः 
अ*थ।८५न् सग गड भमाना 'पदिसा5 ३1४ › तेर ४२५ 
ये॥%न्। पथु यदी. २५ अभ् धु मटपटु तमम २३ स्तु, 
त४।(५ | युत (न यवन स ग००८२न्ा ५५२ 8९८२।९० वीपे मे उम् 
ॐ०६।४ भभायुभः ययु न थयु त्यात् न्ने अने मन्ध उरनवाना भस" 
न्नी पस्य, सन् सनम ण्युषायुं तथा परिसिपक्ञशल अम् महष 
81५\ भयत गध पद गयु, स। सतन मग्युषा तेमन्छ मडलाप्। ञे( शनी 
१५७५ भा शदे २५. ६१००० सेऽस३७०्२य मयः थयद्ु छ. 
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( प) 6१२ ५म।य ‹ स।न्>+ ०” मउ अ थमानान् भुं 
४५५ ५१५ पस्य] पछी उपध मेऽ २।२, (१६।- 

(चातर् भाता. नन नरमा २८५0, उेणनयुमातानी हेम 
गी स्थप्पना, रेभ नीये भनया तेयार उसवनानी येा(न्नाते 

गम २।पत। भ्] स।तेते।. म य्ा खन! म्रभदयु 
५॥. १-९२-८3 % ०।. २६-६-€प सध “++ पथु। २०८२तन सश्र 
(& तरवस मने ते५४ (९५५५ नुसा वेदत २४२ 
२८५६५, म २४ स शपध४ मातु मेवीने पारयुन केनज-अर नञे- 
रेभ(नां सस्त युस्त३।न् १२१०८ ३०६।४ षुत अयेन सपपतर 
४२।११।५६ २५१६६ ४म।२५०य (र्, २५।.८५१।६५२ नगरे 
अये। स। येन्न पेना 8. २॥ (१६।ननी >(रीनी सदत् रम्यान् 
भुल २१ अय्/ स.श॥ धं त।२ थत्। ५त।, 9 ३२५४ २१, शख 
५२त१२।५९ ०य्(त मति डनी टर भरेम् नय ५४८ ३२।१०। भ २५३६ 
९ छ, मन् ०। धनन् (नय (६५७दी ऽयेरी म।रश्त मम(६त >. 
२२।२५। २।।य नी २८५० भ ।०५। छ 

२. २।. ५, ३२०1 ६६।स ४।०।१।५! तथा स्व शख नाया 

२।*७२ घ स. १८८१५ नी स।लथी ४ (>+ 
अयन् उन्म- सड १ ६।२' उ यीन् युन्रात् ४।न्येते 

>+(५1। ४९ $र२त्। &त।. म! १।त "त ७२० 
२।३५े श्रुत भत त५ने। २।(६९य ३ ० 

त। 6९२६ >५०्य्/ § तेम, श्रमे पतान त् समयन्( दीत।न् स।३५ 
ग. >(९अ६ ०८ शधं इस्त ३। १२००० (।२,९०५२नी) २४ 
१।यान ४।०य्( > 6२ ३२१५ मय म"ण्युर 9री ध दीघा मने मे$ 
(मति नी. तेनी मभरषत त् ५ ४२।तबनी ग्स्। मापी, म 
२((तसे १८. १-८-८८ २ ‹ अ यून उ न्यमप्णा 2 अत् तथा 
५०१८ ४२१! २. ऽर३।. से नभतम (१६५४२ २१ २. ५५. 
७२9! पिष्टससघनी स्मरेण नीये से मनाने लज अन् थतु इतः 
न्मन से मनाने सय 9रा म(िञ 8 षयपयी मनवभ १२६६२ न् 
अभयात् (१६।न् (२६४ ७।०।५।त नरसे२।ग सये धय, ५९२म् §8(- 
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१६॥ ५ 8. २५ >(५14 ५ त ३५ ( पनीर ) पुस्तडे। अथायं छे, 
सने तेमनी ५४० से ४६२ ३५, ९६००० (२।५ इन्र ) भय्। 
छ ० भण युग्छरतम्। धयु ग्नयुती 8, सने तेमनं सुस्तङनी 
म।गयु। २५० पथु थती रेर्ती इ, तेमनी यथ। मसः ननानवी 
(चसे ५४९ ४२नाचु अम् पछनथी सेच्ते घ. स १८१० भां 
‰भ-त ५७।२।० स।डषे एतत् यन् मडम् रगा विददसमठने 
स।*0 >।पघु छ पथु णे. 

सै'र्त १।उ भयस २।१य् थतु २३ त१९३॥ भागे तटा र२।०्ब् 
०२६ (तनम् %्र।ववयुसम्। ६(& (१२ &॥ 

सर्त ५३ भयन् त१।य् छे, न ममित सरतम"डमाथ २१ 
§तुम्छन् सने विद्धाने। सप्त बाङ्मयनी शामामरथामाते 
तेने! अयार्, गती परी यथापि म।प छे. >। परीक्ष 

उपयु धर् पवा सपा १४ वेतन 
( ६(&य। ) २९ पथु र 8. २५ श्वूनी मथा श्रीमत् मडरान्य 
स।इे ५५४६४ १४।र ग्यन(्थित् ऽरीन् २ रणी 8. परत मे मे$ 
२.२५।॥ २४ (नधाने। सवथा 6.4।२ थ २४ नड मेम् सम थते 
तेमेाश्रीमे, (हषम् श सोने देशी सापषाम्। तारी ३15गय्य् ३२० न्। 
३० से४ “ उ।६।२(म(त ( च(-उ(>,41) * नीवी. ५२. 
१५. उ-२-€€ न। २८०८ इयर ४२ ऽरीने ‰।भ-त भइ।रान्म स ।इमे 
य ५।भनी से(पली पथु नवी माताने उदी दील छ. सा आय 
२(त से स।त१ अये। ते।२ ३२।य५॥, र पद्य ह तञय् (६४१, (>६य- 
सि धुन, ५(रच्छे६ १-३, (११।६त।३१ मने स२४।२ ॐ।च्तस छपा 
०१७।२ प३६। छे, मते हपञ्मीम्स।, वीर(मित्द्य वमेरे अचे 
०१६।(१ भेभ्रसिष्ध मन्र्थ।भ[ २३५ छ. गा परत श्रीमत ९८ 
२८०१ २।रमनी म(स।थ दनय (६३।, मायारमयुम्, नाराचय् सदी 
भये19 नयेरे भने पयु तयार ४२।नना भ २१३ छे वनी तेमेश्रीये 
युपर युयं १५२८ श्रयत साक्षर नदर मायल प्रैवनी उनथी 
८४ २।५।६०८ ७५०५२(इत् वेह तसु? च भव[तर पयु ५२५१६ छ, 
तेम % प।छनती इयती ग मयुयद लाप(तर $येरी १२३५ श्रुत् 
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०0, 

म! त 614 २(१९६४२ चे! ख १।से (>२१६ स(६त।१ने तथ। शश्रीटञ्यनन्दी 

2४।4।५।न नमन&०त। 2 मे स्ने प पीत० यरी भरशत 

२ तेमते इये अटिल्यश्त् ८ मयद्याख ` त् तेम श्रीचुत् छर 
५ २स२।५ ० ५।से " (३ &{त ६२ नगेरेने २०२।त् साप 

इतरावी, सस्त भपान् (२९० भ्यां ग्पस्तषटन २०८र।तने $र५न१ 
दधु ४. 

चम् मधु श्रयत मडर्न् साट पेप्ताना साइरस 

4३१५ अरौ ४२।य५ छे भरं. १५९ तेसे।श्रीनी (ति पेटवीथ 
२५०१ पटेवी नथ. संसष+ ०।५।न्। धनागार म यर्घं न न्नैये सेत् 

इतथ तेखेश्रीमे से मे। दु ‹ यस्छृत् युस्वञातय ? स्थाप तेम 
५४०२०५२५४० संस्छत् अयान् सभाय हे२२५।२ मनन, मेपनावीन् 

सेन भरेत 8, म तेमते छपावीन अहपशमा ततनन मर्ये 
«८ म॥यॐ।२ दीन सादी ? ये नामनी मे$ अय 
>(५1॥ ५४२ ४२।त्. रड तेव ये। कना उरी सपवी छ, मन् ते य ग्न 
द पे २१० पथु थयक्ी 8. 

५ २५२ 9 मत् १९।२०५ स।्मे युती, १२दी, 6, 
२५२ तगरे (१(१६ ।५१।५६ ५५।त २९त्। 

अचयेनततन्छन्, अयेन न्यनि म्रमायुमां ठत्तेन्न् मपी 
वेणञस्(्थिनि पेधपवानी यान्न पयु धड्वी 

छ. ६२२९।५ ५५० ३५२ भ इन्र ररी २४ अय 

तनन् अभम त।प२१नी न्तेगनाघ रमनभ मते 8, मनप 
२४२५२] ५ -५अ२८५।सेथ् कमनी, तेमनी अ(तिमे(नी =३त। मरी- 
६१।; ०५३ 8. ६२१। व्यु व्ह! सागमभःथ ३५३५ पेतचातानी 
५ छ(तसेनी मे मे नछते। निधगत मे५४ब् हे २०३ 
५४ मे भाययु मातल युस्तडन् मेड ५ अथ परीक्ष सति ' 
५२९ भे४वथ] २५१५ भ] मव् छ मन् तस्मत् तेत। यतने 
३२६ पेपरथुनी, ध्ये वपासी त परत्वे पातान्! मलिभ्राय मच 
3. म पछी मे ममिन्रयते नन्तरभा रमी विद धिश्री नयुनी 
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सचुद्रूणताना अ्रभायुमा तन् पहं $रायतत युस्तञ्नी नउते५ अथर 
पसेथी मरी, मनते अभस् मरीद्ययत् सुस्तंडनी नञते(नी 
नडयघु। (नस णमा तथा सुस्तञदयपम। उरी च्छे. नना, मेग्रभाय 
७०६ पुस्त३े। (निशाण धनाम् तरी वट्-यानाने तेम 
पुस्त४।तयामा रमां १५।१।त भरे सगर ते मेभाथा मे$ अभ्रे 
स्पीरतते पाते गयुप्य 8 भन् तेथी रीने पथु देण्ञने 
४ रीते सतत §त्तण्छन् भणतां २३।म/ यय भणी मावे 8 
यु २. 

मत ७।२।०१ २।इम-सेसेश्रना यत्तमा मेऽ मेपे। 
७।५ स्री २७५ 8 ४ रान्यम्। रभ् ९६। 

स पातर मातानी य्युहा अम भदे व्य् शयु" मातु 8 तेम २।(६- 
पु नःस्थपना, सनी ९७ यती, २३ १८६॥ मादे येऽ स्वेतत् 

४५0 पयु इषु = नेर्घसे; सने से भात् 
सेसेश्रासे २३. श्रीयत *युत।त नभा (&पदीने प।त।नी >४- 
रीम् तने ५४० ४२३॥, मेतु पयु सपय पूय चया जया धीम, 
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पि 

के 

भीमंत सयाजीराव महाराज व सामाजैक सुधारणा, 
( ठेखक--प्रि. मोर्विंद् चिमणाजी भाटे, एम. ए., पुणे ) 

सत्ता आणे शाहाणप ग याच साहचर्यं कचित् हष्टीस पडते. ‹ सत्तेवांचन 
राहाणपण नार्ही ` या मराठी म्हणीचा अर्थ असा की, सत्तेशिवाय श॒हाणपणं 
असँ तरी त्याचा कांहीं एक उपयोग नाही. तसैच शहाणपणावांचून सत्ता 
असल तरी तिचाहि चांगला उपयोग नाही; ज्ाढा तर दुरुपयोगच होण्याचा 
पुष्कट्ट संभव असतो. म्हणजे सत्ता व ॒राहाणपण यांची एकाकी स्थिति 
इसाप-नीतींतीट आंधटा व पंगा या मनुष्यांसारखी उ्हावयाची. आंधच्याचे 
हातपाय धड़ असून त्याला डोठ्यावांचून वाट दसत नाहीं व म्हणन चालत» 
येत नाही तर पांगल््यास वाट दिसत असून पंगरपणामटे चालतां येत 
नार्हषी; पण पंगा व आधढा यानीं सहकार्यं करून जर पांगरा 
आधठ्याच्या खायावर बसला तर दोधांमिदून त्यांना वाट दिन 
सहज व॒ जल्द् प्रवास करून इष्ट स्थानीं जातां येते. अक्ञीच स्थिति 
सत्ता व शहाणपण यांची आहे. त्याचं साहचर्य घटन आल्यास किती तरी 
मोट कार्यं होऊ रकतं. असो. 

सत्ता व हाहाणपण यांच्या मधुर मीलनाचा उत्तम माषछा श्रीमंत सयाजी- 

राव गायकवाड बडोयाचे महाराज है होत. या मधुर मीलनाचा योगायोग 
तरी किती अकल्पित तम्हेनं घडून आला. बडोयासारख्या मोज्या संस्थानाचे 
अधिपाते मल्हारराव गायकवाड र्याच्या हातून राज्यकारभारांत नानाविध 
अन्याय घड्ून येतात काय, त्याचं व रेिडंट साहेवाचं वितुष्ट येते कायः 
रेसिटच्या जेवणानंतर प्यावयाच्या फटरसांत विष भिसट्लेरं सांपडतें कायः; 
त्याचा वहिम महाराज मल्हारराव गायकवाडसाहेव यांजवर येतो काय 
त्यांची चौकी हेते काय; तिच्या निकाटावरून व त्यांच्या कारकीर्दीतील 
एकंदर दुराज्यावरून मल्हाररावांना १९ एप्रिक सन १८७५ मर्ध्ये पदच्युत 

करण्यांत येतं काय; त्यांच्या अयोग्य विवाहापासून हाणाम्या भावी 
संततीचा राज्यावरीर हक रह करण्यात येतो काय व हिदस्थानसरकार 
मल्हाररावाच्या पूरवीचे महाराज खंडेराव यांच्या राणीसाहेव जमनावाईसाहेव 
याच्या मांडीवर गायकवाड घरार्ण्यातीर अल्पवथी मुर्गा घेन त्याला 
राज्याचा माठक करण्या्च ठरषितात काय; व शेवटी खानदेश्शां तीर कवटा 

३७-३८ 
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गावी गरीब स्थिर्तीत वादटेल्या गायक वाड घराण्यातील बारा वर्षौच्या अक्षरशः 
निरक्षर गोपाठराव नांवाच्या बारा वषौीच्या मुलाला राणीसाहेव जमनाबाई, 
सर टी. माधवराव दिवाण व गब्हरनर जनररचे एजंरसाहेव कर्नल मीड दत्तक 
म्हणन पसंत करतात काय व शेवटीं २७ मे सन १८७५ या दिवरशीच्या 
खयुभ मुहूर्तीवर मोभ्या समारा दत्तविधान होऊन गोपाढराव हे सयाजीराव 
बालराजे या नामाभिधानानें बडोदाराज्याचे अधिपति होतात काय; किती 
कल्पनातीत हा योगायोग ! पण असा योगायोग घडून आला व 
सन १८७५ पासून त्यवेच्छचे बालराज सयाजीराव यांच्या शशिक्षणास 
सुरवात क्ाली. राणी जमनाबाई साहेव, सर टी. माधवराव व 
बाटराजाचे शिक्षक इखीयट सहेव यांच्या देखरेखीखाटी सयाजी- 
राच सर्वांगीण शिक्षण सुरू द्याटे. त्यांना एकदम च।र भाषा शिकाव्या 
लागल्या; शिवाय भावी राज्यकारभाराखा उपयोमी अशा प्रकारचं सवं ज्ञान 
त्यांना देण्यात आटे, सयाजीराव महाराज यांचेमध्ये लहानपणापासून ज्ञान- 
हलसा हाती व ती लाठसा पणं करण्याकसितां छागणारी चिकाटीहि होती. 
तस्व राणी जमनाबाईसाहिव व सर टी. माधवराव व इरियट यांच्या सदुप- 
देशने व उदाहरणनें महाराजां चं शीलसंवर्धन उत्तम होत हेते. यामुढेच 
अवघ्या सहा वषौमध्यं सयाजीराव महाराज यांच्या अंगी शहाणपण आले, 
व सन १८८१ च्या अखेशैस रत्याना रज्यकारभाराची सत्ताहि मिराटी. 

याप्रमाणे सन १८८१ सारापासून सयाजीरावांमध्येँ सत्ता व शहाणपण यांच 

मधुर मीरन धडून आरट. या मीरनाचं गोड फ म्हणजे बडोद संस्थानची 
व॒बडोयाच्या प्रजेची या गेल्या पन्नासर वषौमध्ये इ्लिटी सर्वागीण 

प्रगति हाय. या प्रगतीच्या सवं अंगांचा आढावा कादून तो मंथरूपान महा- 
राज सयाजीराव यांच्या एकाहत्तराव्या वाटदिवसाच्या समारंभ प्रसंगीं त्यांना 
अर्पण करण्याचें जन्मोत्सव कमेर्टीनिं ठरविँ; या विविध अंगपिकीं महारारजाच्या 
सामाजिक सुधारणेसंबधींच्या कार्याबदलचा संक्षिप्त आढावा या लेखात 

काट्रण्याचा विचार आहे. असो. 

हं्रजी मपिर ज्ञान स्चाल्यापासून महाराजांना वाचनाचा नाद्-नब्हे व्यस- 
नच छागले. पण प्रथमपासून त्यांचा स्वाभाविक कठ करमणुकीच्या काव्य- 
कादंबरी वाचनापेक्षां ज्ञान देणाय्या इतिहास-तत्वन्ञानविषयक पुस्तकवाचना- 
कंडे हेता, या गभीर वाचनामुे महाराजांच लक्ष हिदुस्थानच्या पूर्ववेभवाकडे 
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च सध्याच्या अवनत स्थितीकडे वर््टँ, व हिदुस्थानाला पूर्ववेभव पुन्हा प्राप्त 
होण्यास काय उपाय केले पाहिजेत यासंबंधी महाराजांचे विचार सुरू श्याल, 
इजप्त, मीस, रोम इत्यादि जुन्या राष््ाच्या उत्कर्षांपकर्षाच्या इतिहासवाचनाने 
महाराजांनीं आपल्या समाजाचं रोगनिदान व त्यावर उपाययोजना मनाक्ञीं 
ठरवृून उेविटी. महाराजा च ठाम मत श्चा क, सामाजिक सुधारणेवांचून समा- 
जाची सवौङ्गीण प्रगती होणार नाही. अर्थात् सामाजेक सुधारणेची सर्वसंमत 
जीं तीन अर्गे-ग्यक्तिसुधारणा, कुटंबसुधारणा व एकंदर समाजरचना-सुधारणा 
या तीन्ही अंगांसंबंधीं कायावाचामरनकरून किंवा अर्वाचीन भाषत विचार, 
उच्चार, आचार अशा त्रिविध प्रकार महाराजानीं आपल्या पन्नास वर्षीच्या कारकी- 
दत सामाजिक सुधारणा घडवून आणली. आपण स्वतः आपल्या मनाप्रमाणें 
वागून लोकाना स॒धारणेचा धडा घालून दिला, लोकांना वारंवार उपदेश 
केला, व आपल्या हातच्या राजसत्तेच्या जोरावर सामाजिक कायदे करून पण 
समाजाच्या प्रगतीला व उकत्करषांला अवश्यक अशी इष्ट सामाजिक परिस्थिति 
घडवून आणी. त्याची कालक्रमानुरूप हकीकत देणे आतां करमप्राप्त आहि. 

हिडसमाजारा ऊागङेल्या सवं रोगां च मूठवीज स्वै आकाङभर पसररेल्या 
काठ्याकुड ढगाप्रमाणे सवं समाजभर पसररेठे अज्ञानतिमिर होय असा 
महाराजानीं कयास काढला. या अन्ञानतिभिरानं समाजांतील च्रीपुरुषांमर्ध्ये 
वेडगक समति, भोकसटपणा, ज़न्याबहदर दुरभिमान, व प्रगतिपराद्मुखता 
इत्यादि अनिष्ट वृरत्तीची अतोनात वाढ ञ्ची आहे असँ महाराजाच्या ध्यानात 
आले, व म्हण॒न त्यांनीं राज्यसूत्र हातीं पेतल्यापासून आपल्या संस्थानांत 
शिक्षणाचा व विहेषतः छीशिक्षणाचा प्रसार करण्यास सुरवात केटी. प्रथमतः 
सन १८८२ मध्ये महाराजानीं च्रीरिक्षक तयार करण्याकरितां बायकरचिं 
रेनिंग केछिज काढर्टँ; पदं चार वनीं पुरुष शिक्षक तयार करण्याकरितां 
पुरुषाचे टरेनिंग केलि काटल; नतर भराभर कन्याश्ाखा काढण्यास सुरवात 
केटी; व शिक्षणाचा श्चपाय्याने प्रसार हत गेला. इतका की, कारकीर्दच्या 
परारेभी शार्ढेत जाणाय्या मर्कीची संख्या दुद्यकञङ्यांनीं मोजण्याइतकी रछहान 
हाती ती पन्नास वर्षौत छाखानीं मोजण्याहतकी मोठी द्यारी. लोकांच्या अग- 
वद्छणीं पडेपयंत शिक्षणाचा प्रसार खुर्षीच्या तत्वावर सुरू दठेवण्यांत 
आका; पण सन १८९३ सुमारास प्रथमतः अमरेढी ताडुक्यांत सक्तीचे 
मोफत शिक्षण सुरू करण्यांत आल प्रत्येक मुलाङा ७ ते १२ वर्षपर्यत व 
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प्रत्येक मलीला ७ ते १० वर्षपर्यत पाटकानँ शार्टेत पाठविे पाहिजे असा 
कायदा करण्यांत आला व गंवोगांव शटा कादण्यांत आल्या. या काययनें 
त्या ताहक्यांत शिक्षणाचा प्रसार होत आहे व छोकांनाहि रिक्षणाची गोडी 
लागत आहे असं हृष्टत्पत्तीसर आल्यावर सन १९०४७ मर्ये हा सक्तीचा कायदा 
सवं राज्यभर छागू करण्यांत आला. पुरे महारा्जांना असँ दिसून आढ की, 
चारपाच वर्षात क्चलेटं शिक्षण पुं वाचनाभावें नामरोष होते. म्हणून महा- 
राजोनीं सवं राज्यभर वाचनालयांना उत्तेजन देण्याकारतां व खेडोखेडी 
फिरत्या वाचनारुयाची तरतुद् करण्याकरितां स्वतंत्र वाचनारय साते कादून 
सरक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या काययाची पूर्ती केढी. याप्रमाणे सर्व सुधारणेचें 
मूव्ठ जं शिक्षण व ज्ञानप्रसार यासंबंधी महाराजांची कामगिरी अपूर्वं आहे यात 
हका नारी. याबाबतींत त्यांनी बिर्शि सरकारास आदर्घभत उदाहरण घालन 
दिं आहे. त्या सरकारने तो धडा गिरविला नाहीं हा भाग निराठा ! 

पण सामाजिक सुधारणेच्या बार्बीपेर्क शिक्षणाची बान मूढ बीजरूप 
असी तरी शिक्षणाच्या सुधारणा घडवृन आणण्याच्या बाबतींत पैशालेरीज 
विहेष अडचण नब्हती. परंतु सामाजिक सुधारणेच्या दुसम्या वावी-समा- 
जांत रूढ असलेल्या दुष्ट चारीरीती मोडून इष्ट॒ चारीरीती पाडणे--जास्त 
बिकट व नाजूक होत्या. यर्थ महाराजांना कुदाल मान्याच काम॒ करावयार्चं 

होते. कारण पूर्वकाठच्या हिदुसमाजरूपी सुद्र वागेला स्यां जीर्णा रण्या 
स्वरूप आष हेते; या जुन्या बागेतील कांहीं याड वठलीं होती, पूर्वीची 
बागेची रचना विषडून व्यवस्थेनं लावले ताटवे, जाण्यायेण्यास 

राखछेल्या वाटा, सवं बागेला लगणारे पाणी पुरविण्याकरितां तयार 
केलेले काल्वे वगेरे पार बुजून गेठे हेति; स्वै बागभर भुरा कटक- 
मरय श्चाञ्चाडोरा ब कुरुकाचै गवत वादं होते; चांगल्प ज्ञाठांची 
निगा न ठेवल्यामुे त्यावर बांदगुटें वादी होती; व त्यांना फर्टेँ फुले 
येनाहं स्चारी हो तीं; कित्येक उपयुक्त ब्रक्ष तर पार वदले होते; नवीन रागवड 
दद् पडरी होती; सारांश, समाजरूपी संद्र बागेचं रूप पार पालदून ती बाग 
म्हणजे एक जीर्णारण्य.बनरं होत. अशा जी्णारण्याला पुनरपि नयनमनोहर 
बागेचं रूप आणण्याच काम छती कठीण आहि ! एकपरी नन्या जमीनीवर 

नवी बाग बनविण्याच काम सोपें आहि. त कोणताहि माटी करू रके; 
पण जुन्याला नन्याचे.रूप आणण्याला सखरोखरीच फार कुशल माव्टी पादिज. 
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त्याला जुन्या स्लाडांवरीर बांडगुटें कादून टाकून त्यांच्या म॒खां्ञीं नवी माती 
व नवै खत घालून चांगला पाणीपुरवठा करून त्या स्ञाडांना पुनः उत्तम फुरँ 
व फटे येतीरु अशी योजना करावयाची असते; त्याला कटेरी ्ाडञ्चाडोरा व 
कुसणी गवत अजीबात कादून राकून सुवासिक व सुखस्परा अक्षा फुटक्चाडाच 
ताटवे तयार करावयाचे असतात, व हिरव्यागार हरीर गवत जिकडेतिकडे 
लावावयाचं असतं; त्याला जन्या क्ाडांवर नवीन कलम बांधावयाचीं असतात; 
त्याला नवीन उपयुक्त व आरोग्यपोषक श्याडांची छागवड करावयाची असते 
फाजीठ वाटटेल्या श्चाडांची छाटाछाट करून तीं सरद व सुत्रक वाढतील 
अशा तहेनँ त्यांची खच्ची करावयाची असते, कारण म्हटर्छेव आहे ‹ कीं 
तोडीला तरू फटे आणखी भरने. › इत ॐ विकट व नाज॒क ह काम आहे. 
सामाजिक सुधारणेच्या कामात महाराजां्च काम अङाच प्रकारचें 
होते व तं मोज्या कङ्चरतेन त्यानीं आपल्या पन्नास वर्षौच्या कारकीदीत 
यरास्वी रीतीने पार पाडल, 

हिदुसमाजांतील बहुतेक चारीरीतींचा धमी निकट संबंध असल्यामुर्ं 
व सवौम्ध्ये धर्मभावना हटमल असल्याम॒ढे या बाबर्तीत महाराजा्नीं फार 
सावका पण कृतनिश्चयानें पुं पाऊक टके. समुद्रपर्यटन करून परदेक्ञी 
जाणे हं पर्मबाह्यकृत्य समज जात असे. पण॒ महाराजांनीं बवय्याच मोग्या 
छव्याजम्यानिरीं प्रथमतः सन १८८७ सारीं युरोपचा प्रवास केला. या 
प्रवासांत होतां होर तेथपर्यत त्यांनीं जातीनिर्वघ पाटले; स्वतःच्या आचाय्या- 
कद्ून स्वयंपाकपाणी करविे; पडयाची पद्धत सोडरी नार्ही; पण अङ्ा 
धर्मपाटनानें महारा्जाना प्रवासांत फार चास जाला. आपल्या जवठपासच्या 
माणरसाच्या व॒ बायकामंडर्छीच्या धर्मभावना दुखवृं नयत म्हणन त्यानीं हे 
निर्ध पाट्टे. अर्थात् त्यांचा त्यांच्यावर भरंवसा होता असें नाहीं. पण 
सामाजक सुधारणा ठोकांचे गदी उतरावयाची असे तर ती हद 
अमलांत आणी पाहिजे असे महाराजाचं मत होते. पण या धिम्परेपणामुरटे 
महाराजांना जिन हरकत इष्ट मतपरिवतंन घडवून आणतां आट. कारण पुं 
महाराज जवट्जवठ दरवर्षी जलप्रवास व परदेशप्रवास करू ठागठे व सवं 
तेच धर्मनिर्वैध शिथिर केठे गेठे, एका पिदढीमध्यं ही सुधारणा सर्वं समाजात 
स्व॑संमत होऊन गेली. एका पिदढीपूवीं परदेहं प्रवास करून अेला माणूस 
बड्दृराहरांत दुर्भि होता, तर हर्टौ असा प्रवास न केेटा सुरिक्षित माणुस 
दुर्म अश्ची बडोयांत स्थिति आहे 
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परदेशगमनाच्या बाबर्तीत ज्याप्रमाणें महाराजांनीं स्वतःच्या उदाहरणा 
व उपदेराने इष्ट सुधारणा घडवून आणली त्याचप्रमाणें इतर धार्मिक गणलेल्या 
बावतींतहि त्यांनीं सावकाश पण हढनिश्वयानें सुधारणा घडवून आणली. 
उदाहरणार्थं सरकारवाङ्यात सर्वं धार्मिकविधि व आचारविचार त्यांनीं चालू 
ठेवले; पण जातीजातीमर्ध्य भेदभाव इणावणारी व॒ उच्नीचपणा वाढविणारी 
“ पुराणोक्त " धममविधि चालविण्याची चाल महारानी बद् केटी. त्यांनीं 
सवं धार्मिक म॑त्रतंजाची मरादीमध्यै भाषांतर करविली; वाञ्यात 
वेदोक्त रीतीने व सर्वं विधींचा अर्थं सांगून घर्मविधि केले पाहिजेत असा 
निवैध केला व जे ब्राह्मण या सुधारणेला कबूल नव्हते त्याची वेतने कादून 
दुसम्यास दिर. तसेच धर्मगुरु म्हणविणास्या उपाध्यायांचें अज्ञान घाठविण्या- 
करितां व ते निव घर्मश्ास्राचा अर्थ न जाणणारे भारवाहक न राहतां धर्मतत्व 
शिकवणारे समाजाचे खरेखुरे धर्मगुरु व्हवि म्हणन उपाध्यायपशेक्षा अस्ति- 
त्वात आणी, व उपाध्यायगिरीचा परवाना देण्याचा कायदा केटा. मात्र पर- 
वानावारे उपाध्यायच सररहा सर्व समाजानं धर्मसंबधी कार्यत योजिले 
पाहिजत अशी सक्ती केटी नाहीं तरी पण प्रत्येक उपाध्यायान रग्राचे वेढी 
विवाहमंत्रांचा व विवाहविधीचा अर्थं मात्रभाषैत वधुवरास समज़न सांगित- 
लाच पाहिज असं कायात कलम घातर्ह. उपाध्यायासंबंधीच्या काययानें 
महाराजांनीं जातीनिरबैध पुष्कड्च सेक करण्याचा उपक्रम केला यांत रोका 
नाही. कारण उपाध्यायाच्या परीक्षे बसण्याचा हक स्वं जातीती लोकांना 
दिला, ब त्यायोगै जातीमधील उच्चनीचत्वाच्या कल्पना पुष्कठ अंराने 
कमजोर स्चाल्या. हा कायदा अनुज्ञापक स्वरूपाचा असल्यामुटे त्याचा फारसा 
फायदा अजून घेतला जात नाहीं हँ खरं. पण कषेकरून त्या योगे जनमना- 
मध्यं मतपरिवर्तन श्चाल्याखेरीज राहणार नाही. 

जो अस्प्ररयां चा प्रश्र सध्यां अगदीं धसास लागलेटा अहि व ज्याचा काय- 
मचा व सवना समाधानकारक असा निकार लगावा म्हणून महात्मा गांधी 
भगीरथ प्रयत्न करीत आहित त्या प्रभ्रावदल महाराजांना प्रथमपासून फार 
कटकठ वाटत असे. अस्घ्ररय किंवा गुजराथेत ज्यांना अत्यज म्हणतात 
त्यांची स्थिति स॒धारून त्यांना समाजान जवढठ करून समानतेनेँ वागवय 
य करितां महाराजांनीं त्यांच्याकरितां शावा व वसतिगृहं काढली, व स्ष्श्य 
लोकांच्या शार्टेतच त्यांना एकत्र शिक्षण दिले पाहिजे असँ कटम प्राथमिक 
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शिक्षणाच्या कायद्यांत घातर्ढँ. चारपांच वर्षाच्या सहशिक्षणानें अस्ृर्य वर्गा- 
मधली मुटँ इतर जातीच्या मुलाबरोबरचीं बनतात व त्यांच्यामधील अस्व 
च्छतेच्या राहणीत ताबडतोब फरक पडतो असा महाराजांना अनुभव आला, 
अस्युश्यवगौतील इरार म॒लांना उच्चशिक्षण मिष्छण्याकरितां शिष्यवृत्त्या 
देण्याचा करम महाराजँनी सुरू केटा. ेक्टर अवेडकरांसारखी माणसे 
महारा्जांस्या आश्रयानें इतकी पुरे आदीं व त्यांना समाजनायकत्व प्राप्त 
या. म्युनिसिपारिस्यांत व कोन्सिरामध्यं अप्रक्याना नेमण्याचा उपक्रम 
महाराजांनीं केला. सारांश, या अर्त्यत नाजुक व बिकट प्रश्नाच्या बाबर्तीत 
महाराजानीं कायाव'चामनंकरून आपल्या सवं कारकीर्दभर खटपट केटी व 
निद्(न आपल्या संस्थानत तयी अस्पृश्य समाजावरीर अस्पुश्यतेचा डाग 
बराच धुत्रन काढला ही निःसंशय गोष्ट होय. पन्नास वर्षातीट ही कामगिरी 
कहीं कमी नाही. 

समाजां तीर च्ियांचा दा, त्याचं हिंदू काययार्ने ठर विरेटे संकुचित हकत, 
त्यांच्या बावतीतील विवाहविषयक जाचक निर्म याबहल प्रथमपासून महारा- 
जाना कठकढ वाटत असे. चीसमाजाच्या सर्वाङ्गीण उन्नतीचा पाया म्हणजे 
स्रारिीक्षिण होय ही गोष्ट ध्यानी आणून महारा्जानीं मुरांच्या शिक्षणायरोबर, 
नब्ं कांहींसा आधीच खीकशेक्षणाचा उपक्रम केठा होता, व पुँ तर सक्ती 
मोफत शिक्षण देण्याबहल कायदा व त्याची सवे राज्यभर अंमलबजावणी कषून 
महाराजांनी चखरीशिक्षणाच्या बावर्तीत फार मोटा पहा गाला, ह मागे सांगि- 
तर्टेच आहे. पण महाराज येव्यावरच थांबले नाहीत. चियांच्या रिक्षणाला 
आड येणारा, त्यांस्या आरोग्याची धुखधाण करणारा, त्यांना अकाटीं वैधव्य 
व रोवटीं भ्रत्य आणणारा बालविवाहाचा प्रचार बद् ब्याल्याखेरीज 
त्रियांची खरोखरीची उन्नति होणार नार असे जाणून महाराजांनीं 
आपल्या संस्थानांत बालविवाह-प्रति्घक कायदा केला. मार 
लोकांना कायदा फार जाचक हाऊ नये, तसेच तो लोकमताचे फार पर्दे 
जाऊन लोकविरोधास पात्र हाऊ नये व प्रटविवाहाला अनुकूल लोक- 
मतवर्धक व्हावा अज्ी त्या काययाची योजना व रचना महाराजांनीं घडवून 
आणली. अर्थात् प्रथमतः काययाने प्रतिबैध कलेटी वयोमर्यांद्। प्रत्यक्ष रूढीपेक्षां 
किंचित जास्त ठेवण्यांत आदी व जसजर्षँ छोकमत बालविवाहाविरुद्ध व 
प्रोदविवाहास अनुकूल होऊं काग तसतशी ही वयोमर्यादा वाढकण्यांत 
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आली व सध्यां ती १४बव १८ करण्यांत आली आहे. या बाटविवाह- 
प्रतिबेधक कायान एका पिदढीमध्यं लोकमतामध्ये जमीन अस्माना अंतर 
पडलँ आहे. कालंकरून लोकमत इतक जोरदार होई कीं, काययाच्या बंध- 
नासेरीज आपद्शीनं बाटविवाहाचा प्रघात अजिबात बद् होईल. असो. 

वारुविवाहाचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे हिदुस्माजांत फार मोम्या प्रमा 
णात दिसून येणाय्या बालविधवा होत. विधवाविवाह समाजाम््ये रूढीबाह्य 
गणला गेल्यामुरे अज्ञा बारविधर्वांना आजन्म वैघव्यदुःखांत आयुष्य कंटावें 
लागते. बारविधवांना सुखाचा व सन्मार्गोचा आयुष्यकरम साध्य व्हावा म्हणान 
विधवावि गह कायदेङ्ञीर करण्याकरितां महाराजा नीं विरि सरकारने केठेल्या 
कायदयाच्या अनुरोधाने एक अनुज्ञापक कायदा आपल्या संस्थानाकरितां 
केठा,व पिधिवाविवाहाच्या प्रसाराच्या मार्गीतील काययाची असटेली आडकादी 
ˆ विधवाविवाह काययानें › दूर केटी. बाटविवाहप्रतिवंधक काययाच्या 
बाबतीत हिंदुस्थानसरकारला महाराजांनी उदाहरण घालून दिं तर विधवा- 
विवाहाच्या बाबर्तीत महारा्जानी हिदुस्थान सरकारर्चे उदाहरण पुँ ठेवून 
वतंन केरे. पण ॒विधवाविवाहाचा प्रचार निवल काययानें होणारा नन्हे; 
त्याङा लोकमध्ये व विशेषतः च्रीसमाजामध्यं जागृति उत्पन्न ्याटी पाहिजे. 
त्याकरतां महाराजत लोकमत बनविण्याकरितां भाषणं केटी. विधवाविवाह 
्ाल्यास अशा समारंभास जातीन हजर राहून महाराजांनीं या सुधारणेबदठ 
आपली सहानुभूती लोकांच्या निदरोनास आण़न दिक. अश्चा आपल्या सहानु- 
भूतीच्या वतेनानेँ व अनुकू मतप्रकाशनाने त्यांनीं छोकजागरृति केटी यांत 
सराय नाही. 

चाठविवाहप्रचार व॒विधवाविवाहप्रतिर्वेध या परस्परसंबद्ध चाटीविरुद्ध 
कायदे करूनच महाराज थांबले नाहीत. कन्या, पत्नी व माता या तिन्ही 
नात्यासंबधी पंगत्व, परावटंबित्व व अनधिकारत्व हं धिविध वैगुण्य च्ियांच्या 
माथी मनुस्तीने मारले होतें. परंतु सखी ही पुरुषाची खरोखर सहधर्मचारिणी 
व्हावयाची असे व चीपुरुषांचा समारजातीरु दज समानत्वाचा व सहकारि- 
त्वाचा ब्हावयाचा असे ( व सर्व संसस्कृत व सुधारेल्या समाजात अङ्ा 
प्रकारचा दजां च्िरयांना काभला , आहे ) तर हिंहुकाययांत पष्कढ बाबतींत 
सुधारणा घडवून आणिलीच पाहिजे असं महाराजांचे ठाम मत होतें 
व॒ म्हणून त्यांनीं आपल्या संस्थानांतीरु कायदेपंडितांची एक 
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कमेटी बस्विली व एकंदर हिवु कायथाम्ये इष्ट दुरुस्त्या सुचविण्यास सांगि- 
तर, व त्या कमिटीच्या सूचनांप्रमाणें काययामध्य फैरफार घडवून आणण्याचें 
काम अयाप चालू आहे. हिंदु काययाप्रमाणं काडी मोडण्याची चाल कांहीं 
जातीत चालू असली तरी विवाह हा संस्कार गणा गेल्य)मुढं काययार्न 
काडीमोड किंवा विवाहनिराकरण करून घेतां येत नसे. परंतु महाराजांनीं 
स्वतंत्र कायदा करून कांही अटीवर पतिपत्नीना काडीमोड करून घेतां 
येण्याची मुभा दिली आहे. कन्येला बापाच्या भिठकतीत व विधवा स्रीला 
पतीच्या मिक तीत थोडा तरी हिस्सा मिटण्याचा हक्र आहे अरावदल कायदा 
करण्याचें घाटत आहे. याप्रमाणे समाजा तीर अर्धाअधिक भाग ज्या च्रिया 
त्याच्या विवाह विषयक व वारसविषयक वेगुण्यांचं निराकरण करून त्यांना 
पुरुषांच्या बरोबरीचा सामाजिक दर्जा देण्याकरितां महाराजानीं कितीतरी 
कृ यदृ व काययांती कफेरफार घडवून आणे व अजूनहि हँ कार्यं ॑लोक- 
प्रतिनिधींच्या साहास्यानें व स्याने चालू आहे, 

च्रियांच्या दजौतीर वेगुण्यनिराकरणाप्रमाणें महारानी हिंडसंयक्त कटु 
बाच्या पद्धतीतीट वेगुण्यं कादून टाकण्याकरितां कायदे केरे व तेंहि काम चालू 
आहे. उदाहरणार्थं॒हिहु अविभक्त कुटंब कायदा, हिदु दत्तकाचा कायदा, 
हिदु वारस्ताचा कायदा, हिंदु कुटुंब कजफेडचा कायदा इत्यादि कायदे 
चडोदूँ संस्थार्नांत करण्यांत आङे आहेत. संयुक्त कुटुंबांतीठ माल 
मिककतीच्या वारसासंबंधी जो संदिग्धपणा व॒ असमपणा होता तो 
कादून टकण्यांत आला. संयुक्त कुटुंबांतीर माणसानें स्वतःच्या कवठ 
वियेच्या जोरावर मिव्छविलेली मिककत त्याची त्यास व त्याच्या मुलाबाढास 
मिटण्याचा हक आहे असें ‹ वियार्जिंतधनाचा कायदा › करून ठरविण्यांत 
आटे. दत्तकाच्या बावतीत जाचक व अस्वामाविकं निर्वथ कादून गकण्यांत 
आँ. अङा किंतीतरी इष्ट सुधारणा नव्या काययानेँ व॒ जुन्या काय्यांतीट 
कमं बदन करण्यांत आल्या. य सर्वाची सविस्तर हकीकत देणे म्हणजे 
यावाबतीत केलेल्या दहावीस कयां तील कलमवार माहिती यावी लमगेल. 
पण असं करणं या आढाव्यासारख्या छोस्या ठेखांत राक्य नाही. महा- 
राजाची सामाजिकबावर्त तीर कठकट व त्यांची आपल्या प्रजेची उन्नति 
घडवून आणण्याची उत्सुकता यांच प्रत्यंतर हे सर्वं कायदे वाचण्यार्ने येणार 
आहे इतक सांगून पुरे जारण प्राप्त आहे. 



२९८ भरीसयाजीभोरवभ्र॑थ 
[0 0 0. । 

सामाजिक सुधारणेचा सर्वात बिकट व कण प्रश्न म्हणजे हिुसमा- 
जातील जातिभेद् व त्याच्या योगान समाजामध्यं उत्पन्न श्चाठेी दुफटी 
नव्हे अनेकफकी, मनुष्याभनुष्यांतील विषमता इत्यादि दोष हात. हिदुसमा- 
जाची पूर्ीची गुणकर्मावर बसविटेटी चातर्वण्याची व्यवस्था जाऊन त्याचें 
जागी जन्मावर बसविलेटी ह नारो जातीं ची व्यवस्था काटैकरून दहिदुसमा- 
जात रूढ ्ाटी. ही व्यवस्था कङली अस्तित्वांत आली हँ सोधून काटण्याचें 
हं स्थान नन्हे. पण अर्वाचीन काठारा अक्षी विस्कारित समाजव्यवस्था 
दक्ञाभिमानाच्या वृद्धीसर व प्रजासत्ताकं राज्यस्थापनेस एक मोदीच अडचण 
आहे हं महाराजांच्या प्रथमपासून ध्यानांत अले. 

पण समाजांतील जातिभेद् हा केवढ काययानें नाहींसा होणारा नाही. 
त्याला एकंद्र समाजामध्यं विचारजाग॒ति व॒ विचारक्रांति घडून आढी 
पाहिजे व त्याला उपाय म्हणजे उदाहरण व उपदेरा होत. कायथानें 
या बावर्तीत जं कांहीं करावयाचै ते महाराजांनी करून टकर. 
जातींजातीमधील धमनिं व रूढधीनं प्रचरित असलेला विकगपणा-बेटीव्य- 
वहारबदी-हा ‹ विरोषविवाह कायदा › करून महाराजांनीं कादून 

टाकटा. म्हणजे हिंदुत्व न सोडतां हिदुधर्मोत राहून भिनजातीमर्धीर विवाह 
करतां येण्याची ५त्येक जातीतीर हिदस या काययानें परवानगी दिली. 
महाराजांनीं स्वतःच्या वतनान व उपदेश्ञानं जातिभेद् अनिष्ट असल्याबदट 
जगास गवाही दिङी. महाराज कित्येक वेगं जातीभेद्षिना शक परिषदां चं 
अध्यक्ष यले; त्यांनीं जातिभेद्विनाश्चक जाहीरनाम्यावर सही केटी, त्यांनी सर्व 
जार्तीच्था सहभोजनांत भाग घेतला; त्यांनी नित्यन्यवहारांत जातिभेद् मुर्ीच 

मानला नाही; जातिभेद् न मानणास्या व ब्ह्मसमाजी धर्म॒स्वीकारलेल्या 
राजघराण्याक्ञी आपल्या राजङन्येच्या शारीरसंबंधास अनुमति दिङी. सारांश, 
जातिभेदाची दुष्ट चार नाहींरी करण्याकरितां कायावाचामनें करून व सत्तेच्या 
जोरावर अनुज्ञापक कायदा करून जितकी खटपट करणें शाक्य होते तितकी 
खटपट महाराजांनीं केकी. जपाननें ज तीभेद् मोडून व इतर सामाजिक सुधा- 
रणा घडवून आणून आपल्या रष्टराहा दोन पिन्यांच्या काट्टांत वेभवकशिखराला 
पोह चवि, ह महाराजांनीं प्रत्यक्ष अवलोकन करून आपल्या प्रजेस व 
एकंदर हिदूसमाजास उ्वःस्वरानें निवेदन केठं, व जपाननें जो सुधारणामागे 
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स्वीकारला तो स्वीकारल्यासेरीज हिदुसमाजाला पूर्ववेभव प्राप्त होणार नाहीं 
असं मोठ्या कठकव्यीनेँ व परोपररीने समाजाला सांगितलं 

सयाजीराव महाराजांची सामाजिक सुधारणेसंबेधीची कामगिरी अपूर्व 
आहे असें वरी संक्षिप्त हकीकतीवरून कटून येईल. याचे प्रत्यंतर बरोर्द्- 
राहर, बडोदृसंस्थान व तेथीर लोकास्थिति प्रत्यक्ष पाहिल्यावर पदोपदीं येते 
असा या ठेखकाचा अनुभव आहे. बडोदँ संस्थानांतीर लोकांमध्यै शिक्षणाचा 
प्रसार पुष्कठच श्चाला आहे; सेडापाडींसुद्धां लोकांना वाचनालङ्याचा मोटा 
अभिमान वाटतो. बहुजन समाजामध्यं बारुविवाहाविरुद्ध॒ मत होऊं लगे 
आहे; त्यांच्या पुष्कढ वेडगव् समजृती जात॒ चालल्या आहितः; 
त्यांचा मालसरपणा व देवभोटेपणा कमी सासा आहि; सार्वजनिक 
आरोग्याबदल लोकमध्ये आवड उत्पन्न क्चाठी अहि. सारांश, 
जनमनाची पूर्वीची प्रगतिपराङ्मुखता पार नाहीशी होऊन जनमन सुधारणो- 
न्मुख आठ आहि असँ बडायांतील सेख्यापाड्यांत प्रवास करणान्या माण- 
साच्या पदोपदीं दृष्टोत्पत्तीसर येतं यांत शेका नाही. जनमनामध्यै अवध्या 
पनास वघं।मध्यं इतका फरक घडवून आणण्याची कामगिरै महाराजांनीं 
केटी आहे. महाराजांना पृवीच्या आर्यकाराप्रमार्णे खरोखरीच शताय॒ करून 
पन्नास वर्षे सुरू असक सामाजिक सुधारणेर्चे कार्य आणखी एक पिदी- 
पर्य॑त चालू ठेवण्यास परमेश्वर महारा्जाना शक्ती व सामर्थ्यं देवो अरी 
त्या जगन्नियंत्याची प्राथना करून हा रेख पुरा क्ता. 

स्रीजातीवेषयीं सदयता 
व 

कायद्यात सुधारणा, 
( रेलिका--सो. वत्सा आम्बेगां वकर. ) 

श्रीमंत महाराज साहेवांच लि्यांच्या उन्नतीकडे फार लक्ष आहे ह सरो- 
खर आभमानास्पद् आहे. ठहानपणीं ठरे ज्याल्यामुटें सवै आयुष्याची नासाडी 
हेति ह लक्षांत चेन मुलमुीच्या लग्माची वयोमर्यादा त्यांनीं वाढवली 
त्याचप्रमाण काय्यात सुधारणा करून ्िर्याना एकप्रकारची सट देण्यास 
घटस्फोटाचा कायदा पास करून सुवासिनी चियांना होत असङेल्या छना 
पासून बचाव करण्याचा कायदेक्षीर हकत दिला. 
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उच्चवर्णीयांत षटस्फोट अथवा काडीमोड अद्याप कोर्ठेच चालत नसे. 
ह्या काययाचीं मुहू्तमेढ प्रथम बडोयांत रोवली गेरी. रजिस्टर मरेन टं तर 
ईग्रजी काय्थाप्रमा्णेँ त्या दुपत्यास ही सवठत मिक्त असे, परतु हिदर्खोप्रमाभे 
ही सवरत मिठत नसे; नन्हं, बडोदूँ राज्याग्यतिरिक्त अयाप केरदहि मिक्त 
नाही. आज हिंदुस्थानांत भगिनींची स्थिति सरोखर करुणास्पद् आहि. नवरा 
कि तीहि वाईट असला, बायकोचा अमानुषपणें छढ करीत असला तरी तिला 
तो छढ निमुटपणें सहन करण्यापठीकडे तरणोपायच नसतो; कारण ती 
त्याची बायको, ती त्याच्यावांचून कशी राहणार ? नवरा वाईट, बदफैरी, वाईट 
वर्तेनाचा, व्यसनी कसाहि असला तरी त्याच्याविरुद्ध ती बिचारी काय इलाज 
करणार ! अरा छव्ठातून स॒टका करून वचेण्यासादीं वेगे राह म्हटटं तरी 
तिला बापडीला राक्य नाहीं ! ! अदा निराधार बायकांची सुटका करण्यास 
घटस्फ टाचा कायदा पास केला हे श्रीमंत महाराजसहिबां नीं स्तुत्यच कट असें 
कोणीहि म्हणे. कोणत्याहि गोष्टीला दोन बाजू असवयाच्याच त्याप्रमाणें 
ह्यावर पुष्कव्टाचे आक्षेपहि आले आहेत. येथें त्याचा विचार केल्यास 
अप्रस्तुत होणार नाही. आक्षेप १ ठ. “ कांहीचै असँ म्हणणें असते कीं, 
ह्यामुटे पुरुषांना ही सवरत मिन्यून, ज्यांना वाईट व्यसने अहित, ते बाय- 
कांची नसती व्याद् दूर करण्यास घटस्फोट करतील. ” ह्याचें उत्तर हैव की, 
मनास वाटेल तेष्हां घटस्फोटं करतां येणे शाक्य नार्ही. त्यांत कटमहि व्यव- 
स्थितच आहेत. शिवाय वायकोस आजहि असे पुरुष टाकून देऊ शकतातच 
ना ¶ तेब्हां घटस्फोटानें यांची स्थिति जास्त हालाखीची होईल ही भीति 
व्यर्थं आहे. 

आक्षेप २ रा. “^ हिदू चियांना अशा क(ययाची जरूरी नार्ही, कारण 
हिदू खी विनयर्ञार पतिव्रता आहे. अशा काययानं त्या नीतिग्रष्ट होतीर !! 
तिच्या क्षीलाला एक प्रकारचा धका लगेढ. ” 

हिंदू स्री खरोखरच विनयज्ञाल आहे, नाहीं तर तिन हा अन्याय कर्धीच 
सहन केला नप्ता. भारतभूमीच्या त्रिया इतर कोणत्याहि रष्ातील च्िर्या- 
पेश्षां नीतिमान व आदर्शं च्रिया आहेत यांत शंका नाही. स्नेह जसा कारणा- 
वांचून कोणी कधींहि तोडीत नाहीं त्याचप्रमाणें विवाहरसबध कारणावांचून 
तुट्णं शक्य नाहीं अथात भारतभूमीच्या धि्यांना काययानें सवलत दिली तरी 
त्या कारणार्वाचून पतीरीं कधीहि प्रतारणा करणार नाहीत. हिंदू खी जरी अज्ञा 
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सवलती मिखाल्या तरी ती युरोपांतल्या सियाप्रमाणे “ राजी नवरा खोकतो, व 
त्यामे माश्ची क्चोपमोड हेते ” म्हणून कधींहि काडीमोड करणार नारी. मर्गे 
ह्या कारणान एक घटस्फोट ठंडन येथीक कोर्टोत आला होता, ही गोष्ट 
निर्विंवाद्. परन्तु अश्चा सहनर्शीर व नीतिमान हू च्रियांचा अमानुषपणें छट 
होतो व असा कायदा असला तर तिला बापडीला वेगठे राहून आपला चरि- 
ताथं निदान सुखानें तरी चालवितां येईल. हा कायदा पास ज्ञाला म्हण़न हिद 
सिया उठल्या सुटल्या घटरस्फोट करण्यास त्या कांहीं यरोपांतीछ लिया 
नाहीत † आणे म्हणून आतां हिंद चियांना ही सवरत दी कीं, त्या 
घटस्फोटः करून वेमु+तखोर बनती, इीठभष्ट होतार अश्ञी भिति बाठग- 
ण्याचें भुद्धीच कारण नाही हिंदू खी, नेतिक अधःपात कधीहि हैऊं देणार 
नाही. बायकांच्या दृष्टीने ह्याची जरूरी कां जास्त † कारण पुरुषान एक 
सोदून दोन, तीन रगं के तरी त्याला पुण मभा आहे. एक बायको 
आवडत नाही म्हणून दुसरं लम पुरुषान खुद्धार कर्वे, पण त्या बायकोनें 
वेगं राहू म्हटले तर तिला सत्ता नाही. गरीब असहाय्य च्िर्यांना सूट 
मिटावी, नवन्याकद्ून होत असकेल्या छखांतून त्यांची मुक्तता न्हावी 
ह्या हेतुनं आपल्या श्रीमंत महाराजसाहेवांनीं हा कायदा पास केला. असा 
कायदा अय्याप दुसरीकडे कोर्ठैहि याला नाहीं व जे नवीन व प्रजेच्या हिता- 
संबंधी असेल तें प्रथम करावयाचे हैच आमच्या गुजरािपती्चै धोरण असते, 

तसेंच च्ियांच्या आर्थिक हकांची सुधारणा श्रीमंत महाराजसाहेव करीत 
अहित. ह्यातिषयी तज्ज्ञार्च। एक कमिटी बस्तवून चिर्याना पित्याच्या, पतीच्या 
व पुर्वाच्या मिक्कर्तीत कहीं प्रमाणावर भाग मिद्ावा द्याविषयीं विचार 
चाठलविटा आहे. 

खरोखर हिंदू काययार्ने धि्यांची फर दुर्दशा केटेटी आहे. युरोपियन, 
पारक्ञी अगर मुसलमान द्याच्यांत मीरा पित्याच्या मिककतीत कांहीं प्रमा- 
णावर भाग भिल्तो. हिंदु छी मात्र सर्वस्वी अबलाच राहते, नन्हे तिला 
आमचा कायदा तसं राहाव्यास भाग पाडतो. “न चरी स्वातंञ्यमहंति ' अक्षी 
पुरातन वाक्यं दावन चिर्पाना स्वातंञ्य देणे योग्य नन्हे, त्यांना अधिकारं 
नाही, असं कार्ीजण समर्थन करितात, परंतु अश्ला प्रकारचीं वाक्यं 
रिहिणारे पुरुषच आहेत ह विसरून चारुणार नाहीं. हिंदू च्रीला 
मिन्रकर्तीत काही भाग मिक्त नार. एकादा रक्षाधीश्च प्रत्यु पावला 
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तर त्याच्या विधवेला मुलगा नसेढ किंवा त्याने म्रत्युपत्र कटे नसेक तर 
कांहीं मिद् शकणार नाही. कांहीं न मिक्तां तिला घरांत मजुरी करीत 
बसव कागते. तिनं कर्धीहि न पाहिलेला नतिवाईक अफाट संपत्तीचा मालक 
होऊन प्रत्यक्ष बायको, खरी मालकीण, परकी बनते ! तिला काबाडकष्ट 
करण्यापटीकडे इसरा इलाज नसतो. द्याविषयीं मार्गे एक गोष्ट मबक 
घडली. ती यर्थ दिल्यास अप्रस्त॒त होणार नाही. मंबईस एक ॒पांचसहा 
लाखाचा मालक शेट होता. तो एकाएकीं मरण पावला. ह्यवेटीं त्याला 
अपत्य नन्हर्ते, परन्तु त्याची पत्नी सात महिन्यांची गरोद्र होती. कायान 
असं ठररें की, ह्या खीला मुलगा ञ्चाला तर सर्वं इष्टेट तिच्या मुराच्या नवं 
होणार व मलगी क्ञाढ तर स्वं इष्टेटीसि एक तिचा दीर-कीं ज्यारीं ह्या 
बाईच्या नवव्याचें हाडवेर हेर्तै-तो वारस होणार. हं ठेकल्यावर त्या बान 
अरी व्यवस्था करून ठेविरी की, आपणांस मलगी ्ञाढी तर त्याच 
सुमारास जन्म स्रा एक परका मुर्गा आणवृून अद्लाबदृर 
करावयाची. दुर्दानं तिला मुरुगी इ्याली व॒ तिन ठरविल्याप्रमार्णे 
अदलाबदक केली. परन्तु हं तिच कत्य उघडर्कीसि येऊन पँ 
बरीच भनगड इचा. तात्पर्यं इतकेच की, खीजात कोम अंतःकर- 
णाची, त्यांत मातेचं हृदय तर जास्त ममता, परन्तु त्या प्रत्यक्ष आईं 
कठोर होऊन आपल्या अपत्याक्ञी प्रतारणा केटी ! ह्याच कारण म्हणजे 
मचा कटोर हिंदू कायदा ! ! मुलगी यारी की, आपणांस काही मिटणार 
नाहीं ह्या ज़लमी काययानें तिला कठोर केरल. अश्नीच दुसरी उत्तर हिदुस्थानां- 
तीट गोष्ट आहे. दोषे भाऊबहीण होती. बापाची जवढ जवल ८० हजारची 
इष्टेट होती. मुरगा सज्ञान ्ाल्यावर त्याने स्वतः 14. ^. होऊन बाहिणीस 
ए. ‰. पर्य॑त शिकविले. नतर भावाला चांगली मोढी नोकरी छागी व 
बहिण कन्याक्ञारंत कांही न षेतां होसेनं निरवेतन काम करीत असे. कांहीं 
दिवसानेतर भाऊ बहिर्णीस म्हणाला, “ तु्ी इच्छा असल्यास मी तुच लग्र 
करून देर्ईइन, तुला शिक्षण दिलेच आहि तेन्हां आतां नेहेमीच मी तुञ्चा 
खर्च करणार नाही. ” ब्याल. बहिणीनं निमुटपणे नोकरी धरली व ती 
वेगी राहुं लागी. हाच जर मुलगा असता तर त्याने 
वारणी घेतली असती. पण ती पडली मरगी ! तरांत कायथाच्या बंधर्नांत 
गुरफटलेटी ! ती काय करणार † हिंदू कायशाप्रमार्णे पित्याच्या मिलकर्तीत 
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मुरीला, तिच्या लग्रखच। व्यतिरिक्त कांहीं भाग मिठत नाही. अही एक ना 
दोन हजारों उदाहरणे हिदस्थानांत सांपडतील ! 

आक्षेप. आतां ह्यावर आक्षेपहि आहेत. च्ियांना वारसाहक मिद्धं नये 
ह्या बाजूचेहि पुष्कर रोक आहेत. म॒रीङा नवन्याकडील व भावाकडील असे 
दोनदां हकर मिकतील ! तसेंच एकायाटा एकच मुर्गा व पांच मुरी असल्या 
तर त्या मुरला काय मिक्णार ‰ ज्यांच्या घरची सुस्थिति आहे त्यांना 
वाटते की, काय करावयाचा आहे हा कायदा ! परंतु आज हिदुस्थानांत 
गरीब विधवां ची अरत्य॑त शोचनीय स्थिति द्याटी आहे एकदां तिटा वेधव्यदश्शा 
पराप्त ्याली की, तिचा जन्म फक्त दुसरव्यांची कार्म कृरण्यांतच जावयाचा. ज्यांना 
घरचं कांहीं नसते त्यांची तर फ।रच करुणास्पद् स्थिति, परंत॒जिचं घरं 
चांगल होते अरा स्रीलाहि मुलगा नसेल व मरगी असठी तरी मालक भाजऊवंद्, 
व ती बिचारी कामाच धनीण ! ! जथ कायया्च बेधनच असे तेथं कोणं 
काय करणार { हिंदू काययानं हिंदू घछीटा कसलीहि सवलत न देतां हातपाय 
जखडन टाकठे आहेत आणि त्यामुटेच हिदर् स्री अबला राहिटी. आज हिंदु 
घिया उच्च शिक्षण संपादन करून सुरिक्षित होत आहेत तरी दैखीर हं 
काययार्चे बंधन त्यांना जाचकच आहि. मुख्य म्हणजे हिं विधवांची स्थिति 
अत्यंत शोचनीय आहे. अशा तद्हेच्या च्ियांच्या करुणास्पद् स्थितीचं नीटपर्णे 
अव्रलोकन करून श्री. महारजसाहे्वानी कायर्यांत स॒धारणा करून तो 
चघिर्यांच्या उन्नतीला पोषक अस्रावयासादी स्रियांना थोडाबहूत भाग भिशवा 
अश्ली खटपट केटी, हा त्यांचा प्रजेवर-विश्ेषत. चियांवर-फारच उपकार आहे, 

श्री. महाराजसाहेवां च च्ियांविषयीं कठकटढ व ॒खीरिक्षणाची आवड 
सुप्रसिद्धच आहे. खीरशिक्षणाविषयीं त्यांनीं दीर्घ प्रयत्न करून व पुष्कृठ पैसा 
खर्च करून सखीप्रजटा सुशिक्षित करावयाची उत्तम व्यवस्था केटी आह, 
पुणे म्हणजे विधे्च आगर समज जार्ते. पुण्यास १॥ लाख वस्ती असून ६०० 
मुटी दुस्यम शिक्षण चेत अहित. बडायांत १ लाख वस्ती अघून ७५० मुटी 
दुय्यम रिक्षण चेत अहित. बडयासारख्या गुजरार्थेत जथ अगदीं अशिक्षित- 
वर्गे जास्त, चोदा वर्षोची मुलगी ज्यारी कीं तिच लग्र करावयाच मग शिक्ष 
णाच तर नांवच नको, अता दिकार्णीं आज ७५० मुटी शिक्षण षेत अहित 
हँ श्री. महाराजसाहेवांच्या सखीदाक्षिण्यार्चैच योतक होय. प्रस्तुत विषय 
खीरिक्षण नसल्यामुें व त्यावर तज्ज्ञाचे ठेख आरेठे असल्यमुष्धे मी अधिक 
रिहीत नाही. 
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एकद्रींत श्रीमेत महाराजसाहैव यांनीं चियांच्या उन्नतीबहदल व ॒हक्ष- 
विस्ताराबदृ जे प्रयत गेल्या पन्नास पंचावन वर्षं केले आहेत, त्या उप- 
कारम सर्व प्रजाजनाप्रमणें खीसमाज निरंतर कणी राहीर यांत का 
नाहीं. बडे राज्या च्ियांच्या दास्यविमोचनाच्या सत्कार्यात इतर संस्थायै 
व अफाट खालसा हल या सर्वाच्याहून अधाडी मारङी आहे, ही बढेोदे- 
कराना अभिमान घरण्यासारखी गोष्ठ आहे, आणि या सवच प्रेय श्रीमत 
महाराजसाहैव यांच्या उदारधोरणी राज्यकारभारास यवे रगेल. 
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6. 1914 10,0 ),000 | 1,08,95.600 
0 1915 10,00,00 | 1,21,52,400 
8. 1916 10,00,000 | 1,61.01,600 
9, 1914 10,00,0 0 | 1,98,02,800 

10 1918 20,28,709 | 2,41.19.900 
11. 1919 20,41,300 | 4,39,28.,000 

12. 1920 24, 11,5५0 | 5,64,76.000 
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19. 19:23 29 99.900 } 8 117, 23,340 

16. 1924 30.00 ५00 | 5,89 96,200 
14. 1925 30,00,000 | 5.91,55,500 
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19. | 19 30,00,00 ; | 6,10 03,000 
20. | 1928 30,00,000 | 6,19,856,000 
21. 1929 30,00,000 | 6,84 24.000 
22, 1930 20,00,000 | 6,57,71.000 
23. | 1931 30,00,000 | 7,80,04 ९00 | 
24. | 1932 १०,००,000 | 1,91,46.100 | = 98 
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बडोदा-राज्याची सांपत्तिक स्थिति, 

( रछेखकः--प्रो" वामन मोर्विद काष्टे, एम. ए, पुर्ण, ) 

अनेक दष्ठीनीं हिंदी संस्थानामध्ये बडोयास एक प्रकारचें विरिष्ट महत्व 
पराप्त काटे आहे, प्रस्तुत, बडोयाच्या सरकारच्या वार्षिक उत्पन्न-खर्वाचाच 
विचार करावयाचा अहि, तथापि त्या बाबर्तीतहि हँ वेशिष्टय दिसून आल्या- 
वाचन रहात नाही. कोणत्याहि राज्याचा जमा-ख्चं पाहिला असतां, त्यांत 
तेथील सरक रच एकंदर कारभारा्च धोरण व भजेची सांपत्तिक व॒ साधारण 
आर्थिक स्थिति ह्याच प्रतिवि दृष्टीस पडते; आणि ही गोष्ट बडोदा संस्था- 
नच्या सरकारी जमाखचाच्या आंकड्यांसंबेधान वरवर पहाणारास देखील 
प्रतीत होते. अर्थातच, ह्या बाबतीत उपयक्त अनुमान काटण्यास इतर सेस्था- 
नँ व निटिश हिदुस्थान ह्याच्या दहा - वीस वर्षाच्या माहितीचा तुलनात्मक 
हृष्टीने विचार होर्णँ जरूर आहे, व त्याचप्रमाणे गेल्या तीन-चार वर्षौतस्या 
आर्थिक मेदीची स्थितिहि हिशेबांत घेणे आवश्यक आहे. तथापि इतक्या 
सखोलांत न रिरतां, प्रस्तुत विषयाचं स्थूलमान ने दिग्दैन करणं यथ सोयीचें 
घ उपयुक्त होणार असल्याने ह्या ठेखांत त्या मार्गाचाच अवलंब करण्यार्च 
योजि अहि. 

सध्याच्या आर्थिक मंदीस प्रारंभ होण्यापूर बडोदा संस्थानचें उत्पन्न अडीच 
कोटी रुपये असून, त्या बेतानेच खर्चचिं प्रमाण होते. परंतु गेल्या 
तीन वषं।त उत्पन्न दृहा-बारा ठाखांनीं घटल्यामुे त्या बेतानें खर्वति 
छाटाछ्ाट करावी रागली आहि. हा अनुभव हिहुस्थानांत सर्वत्र येत असून 
मुंबई सरकार किंवा हिंदुस्थान सरकार ह्यांच्या जमा-खर्चाची काय ओढाताण 
चालटी आहे ती आतां सर्वास महद्यूर आहे, इग्लंडसारख्या संपन्न राष्ट्रं, 
हरासीच्या कांत देखील, प्राप्तीवरील करांसारख्या सरकारी देण्यांत तात्पु- 
रता वाढावा करून उत्पन्न वाढविणे शक्य अस्ते. पण ह्या देश्चांत जनतेचीं 
सांपत्तिक स्थिति बेताचीच असत्याकारणाने सरकारी उत्पन्न जरूरीप्रमाणै 
वाढविण कटिण पडतं. ही अडचण मुख्यत्वे करून आमचा देश कृषिप्रधान 
असून लोकां चं कर देण्याचं सामर्थ्य अल्प आहे ह्यामुरढैच उद्धवते. बडोदा 
सरकारच्या उत्पन्नाच्या आंकड्यांकटडे नजर दि असतां त्याच्या एकंद्र 
जमेपेकीं निम्मी जमा जमीन महस्ुलाचीच आहे, ही गोष्ट तेव्हांच डोच्यांत 



महाराजांचा यणमौरव ३४१ 
णी भीर 

भरते. दुसरी नमूद करण्यासारसी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जमीन महसुलाच्या 
खालोखारु उत्पन्न देणारी उत्पन्नाची बाब अबकारी आहे ही होय. जमीनीच्या 
कराच उत्पन्न १२० ठक्ष रुपये व अबकारी्च उत्पन्न सुमा २४ लक्ष रुपये 
असे ह्या दोन बार्बीचे आंकडे आहित. आणि आर्थिक मे्दीमुर्ढे त्या दोर्हो- 
चीहि स्थिति असतमाधानकारक अहि उत्पन्नाची तिसरी महत्वाची बाब म्हटली 
म्हणजे जकार्तीची होय, आणि तिची जमा सुमारं १८ लक्ष रुपये 
आहे. निरि सरकारने परदे्ञातून येणान्या मालावरील जकाती वाटविल्या- 
मुटे बडायाच्या माठकीच्या बेद्रांतीट जकातीचे उत्पन्नहि थें 
वाढले आहे. 

उयो गघंयांची स्थिति आणि सरकार उत्पन्न ह्यांचे परस्पर संबध अव्यत 
निकट असावे हं सांगितले पाहिजे असे नाही; आणि रेठवेचं उत्पन्न पांच- 
सहा लाखानी कमी होणें हँ अगदीं साहजिक आहे. रेखे, ओखा बद्र, 
काङ्वे, विजेचे कारखाने वगेरे व्यापारी स्वरूपाचे व्यवहार स्वतः सुख करून 
ते चाङावण्यांत बडोदा संस्थानच्या सरकारने दुहैरी लोकहित साधे आहे, 
अशा प्रकारची कामें व्यक्तीस निभण्यासारखीं असत नाहीत, व सामाजिक 
आणे आर्थिक हृष्टीनी तीं अत्यंत लोकोपयोगी असतात. त्यांपासून उपलब्ध 
होणाय्या सोयी हा तर लोकांचा फायदा आहेच; व त्याबरोबर सरकारी उत्प- 
ननांत भर पदून प्रजेवरच्या कराचा बोजा बराच कमी होतो. व्यक्तीच्या 
हातांत जाणारा फायदा सरकारला मिटाला असतां पर्यायानें तो लोकांच्या 
लिरामरध्यंच जात असतो. ओखावंदराची वाढ व रेख्वेची, काठग्यांची व 
विजेच्या कारखान्यां ची वाढ आणि जोपासना करण्यांत बडोदा सरकारने 
दराखविर्ी धडाडी अभिनेदनीय आहे; आणि असल्या बार्बीपासून संस्थानास 
मिढणारं उत्पन्न आज सुमारे १५ लक्ष आहे. ह्या रकमेपेकीं सर्वात मोठा व 
महत्वाचा भाग रेर्वे उत्पन्नाचा आहे, ह रक्ष्यांत ठेवर्णे जरूर आहि. 
लोकोापयोगी व्यापारी स्वहपाचे व्यवहार केव सरकारच्या फाययासां 
चाठ्वावयाचे नसे तरी त्यांपासून संस्थानी तिजोरीत मर्यादित प्रमाणात 
उत्पन्नाची भर पडावी अक्षी अपेक्षा करणें गैरवाजवीं नाही. 

ख्चाच्या बाजुस वटं असतां त्यांत शिक्षणाचा हिस्सा सवीत मोग 
आदढद्ून येतो, व त्याप्रीत्यर्थं ३८ रक्ष रुपयांची तरतूद केटी जाति, ही 
गोष्ट अभिनेद्नीय नाही असं कोण म्हणेट ! प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक 
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सक्तीचे करण्याचें कामीं बडोयानैं पुढाकार घेऊन सर्वं हिदुस्थानास उदा- 
हरण घालून दिर हं मह्चूर आहे. शिक्षणाच्या खाठोखार म्हणजे ३०-३१ 
रक्ष रुपये पञ्डिक वक्संवर खच होतात. इमारती, रस्ते वगैरे कार्मांवरील 
खचविरून सरकारचं लोकांच्या सोयींसंवंधाचं धरण अजमावतां येतं. फौजचा 
खच २३ रक्ष व तितकाच सर्व खानगीचा आहे; व ही रकम एकंद्र खर्चाच्या 
एक-पचमांशाइतकी आहे. निरि राज्यात व इतत्रहि या बाबतीत काट- 
कसर होण्याची आवश्यकता प्रतिपादली जात आहे, हँ विसरून चालावया्चें 
नां. निरनिराठ्या खात्यांवर किती खर्यं॒ब्हावा याचे कंकडावार प्रमाण 
ठरविण्यांत आं असून खच।कडे रक्ष उेवण्याच काम एका स्वतंत्र 
कमीटीकडे सोपविण्यांत आँ अहि. त्याचप्रमाणे, सर्चामिध्यं छाटाछाट कर- 
ण्याकंडे लक्ष्य पुरवटं जात असून बचत करण्याचे यत्न चालू आहेत. 
सध्यांचे दिवस मंदीचे, आंखडत्या उत्पन्नाचे व निरुत्साहाचे आहेत. त्यामूर्ँ 
निरनिराक्या लोकोपयोगी खात्यांवरील खर्च कमी व्हावा आणि प्रजने ज्यास्त 
सवलतीं ची अपेक्षा न करतां स्वतःच्या खिशांत अधिक खोल हात घाटावा 
अरी इच्छा राज्यकर्त्याच्या मनांत उत्पन्न व्हा यांत नवल नाही. अलीकडील 
लोकमताचा ओष ह्याच्या अगर्दौ उरृट दिरोने वहात चालला अहि ही गोष्टहि 
तितकीच स्पष्ट आहे. तथापि भरभराटीच्या काट्टांत बडोदा संस्थाननें अनेक 
सुधारणां चा उपक्रम करून त्यांवर पैसा खर्च करण्याची व्यवस्था छावून 
दि, ह्यामटे तेथीर सरकारचें सांपत्तिक धोरण प्रगमनक्षील असच राहिल 
आहे. संस्थानच्या शिलका एकंद्रीने पहातां समाधानकारक स्थितीति असून 
त्यांचा विनियोग योग्य रीतीने ज्चलेखा दिसत आह. उत्पन्न खर्चावर आणि 
हिरोबाच्या व्यवस्थेवर चांगठी देखरेख ठेवण्यात येत अहि, आणि सामान्य 
प्रजाजनांच्या उपयोगी पडण्यासारख्या बानीवर सर्च करून त्यांस हरतद्ठेनें 

पाहाय्य देण्याची सरकारची प्रवृत्ति मदीच्या काटांतहि नाहीशी स्चर्ली 
7. बडोदासरकारच्या सांपत्तिक पद्धतीवर व स्थितीवर संस्थानच्या अधि- 
तीचा ध्येयवाद्, व्यावहारिक बुद्धि व कार्यक्षम करडी देखरेख ह्या सर्वाचा 
सा एकसमयावच्छेर्दकरून स्पष्टपणे उमटरेला पहाण्यास सांपडतो. 
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५२।यत.५ त६।३त सेसन्( १।५॥न् ४९ २५अ् गाम्न्। 

९।३२०५।१ म २१ ॐमे। ३२व्। म्( सापवायु ऽरन्यु त १४ी ५ &§र२२।- 

१,२।५तने २५।प- वु उत्पत् भम् पन्यपयतेन् स पनातु इर्य. विष 
ली ७५०८, = ७त्न् गमपन्ययतेत् = सापव्ानौी ०८३२ ०५य(यथी 

५।सन् 6५०८, ख४। ५।३९।4। वेयाद्युनी 8५०५, सने ते 
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धुन ४२।य्/नी ७१० गाम् प यामतने सम्पतौ, 

य ७ ५ 
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समत उर्ा सम्], ( १२ ) नानलञअ-भतिमधड निनधन्। ममत ॐरवादु 
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२।।४।२य सने १५२५ सप॑। छ. वरेष् २(६४।२ भगेथी १।१२५।न। छे. 
(२१ २(६५।२, २।६।२् मधिञर मरते (१ ) २।॥म्६स्भ्। ध्र माध. 

न परनानगी मापत्ा, (२) १५२नगीभ। इरत 
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१३. (मधनी उतम् २८ २ ३२६।४ उर > तगत मे२।७५न। गाम 
५२।यत्ने सधि ४२ २।य्त्। छे यने ३२५ 6१५०५ ॐरे 
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महनतयी २।म् पयय 6५० १६।२ त। तेने१य् १० 
५९४ २४ २२३२ भट्न, मापन प।२९् &। ०५८ ४२।न्यु छ मन् त। 6 त१। 
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८२०, "१२।द] आतमा ४०९, समरेदा अतिभा १६०) 
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७४८८ १। ५६।२। थय्। छ. रेड गाम् पयनतमा ६ थी १२ समास्ते छ, 
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सार्बजनिक बांधकामें 
( छंखकः--श्रीयुत वास्ुकेव रामचंद्र तचव्टवलकर, एर्. सी. ई., 

ए, आर, आयु. षी. ए., ) 

जाहीर बांधकाम खातं हं महारा्जाच आवडते खाते ! केष्हांहि पहा 
श्रीमेतांची स्वारी कोठी कचेरीकडे वल्ली कीं, पन्छिक वकस खात्यांत 
गेल्याशिवाय बहधा राहावयाचीच नाही. नुक्तीच परवां घडी गोष्ट॒तार्ज 
उदाहरण म्हणन देतां येईल. ती अङीः- 

श्रीमंत महाराज विलायतेहून बडोयासर ता. & डिरसनर १९३२ रोजी आ, 
दुसम्या दिवी कचेरीमध्यँ आल्याबरोबर द्ारमंडर्पातून हष्टी जथ सेकरेटरीणएट 
लायतरी आहे तेथं जाऊन मोटर थांबविठी व चीफ इंजीनीयराचा तपास केला. 

गोष्ट साधी परंतु जाहीर बांधकामाबहर महाराजांचे गयीं असलेली 
आवड आणि कठकढठढ ह्यांची साक्ष पटविणारी अप्षल्यनें येथें तिचा 
उष्टेख कठा आहे. 
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क चेरीमध्ये येऊन महाराज चालू बाधकाम कोठपवेर्तौ पुरे होत आठ 
आहे; ज्ञन्या केलेल्या आंखीव रचनेंत॒( ४ ) व हीं तयार श्ारेल्या 
नांधकार्मात कितीसा फरक पडला; तो फरक इष्ट कौ अनिष्ट; सोयीचा कीं 
गेरसोयीचा, वगेरेबहल पुसतपास व नवीन घाटत असरेल्या विचाराचें 
दिग्दर्शन, जमल्यास स्वतःहि हातानें एखादी आकरती कादून आपली आवड 
सुचविर्णेँ इत्यादि कार्म महाराज अत्य॑त उत्साहानें व कटेच्या रसोदग्राही 
दृष्टीने करतात, 

महाराजांच्या ठायीं वसतत असलेल्या कलठाभिरुचीची साक्ष त्यांनीं करवि- 
लेलीं “ जाहीर बांधकार्मे ` देत आहितच. त्याच बांधका्मांच्या योगान 
पोवीत्य स्थापत्यश्चाचराच श्रीमंनानीं स्वतःच्या आवदीनें कसे पुनरुज्नीवन 
केँ, व ^ राजा प्रकरतिरंजनात् ^ ह्या म्हणीची सार्थकता कश्ची करून दाखविी 
ह्याच छोटेसं दिग्दर्शन प्रस्तुतच्या ठेखांत आम्हीं करणार आहोत, 

बटोद्याचें प्राचीनत्व 
‹ आमचीं देक्ञी संस्थाने ? या नावाची छेखमाला नवयुर्गात सन १९१८ 

सारी प्रसिद्ध साठी. तीत बडोदें संस्थानाबदल केलेल्या एतिहासिक विधानात 
एेतिहाक्िक सत्याच्या दृष्टीने कांहीश्ञी विसंगती दिसून येते. तद्विरुद्ध आमचं 
म्हणणें एेतिहासिक सत्य हुडकून कादण्यास साधनभूत हाणारं असल्याने 
आम्हीं पुटीर कांहीं विचार ठोकांपुदं मांडीत आहोः- 

गुजराती र्टकूट घराण्यातील राजा ककंराज यानं इ. स. ८१२ 
मध्यै ज एक भूमिदान केठे त्याचा ताग्रपट प्रसिद्ध आहि. दान करताना 

‹ वडपद्रक › नांवाच्या स्थलाचा व त्याच्या चतुःसीमेचा उदैख त्याने केला 
अहि. त्यांत उद्ठेसिरेले वडपद्रक म्हणजे बडोदं, अकुरिक म्हणजे अकोटा, 
महासेनक म्हणजे मेस्ाणा तलाव ऊफं हरचं विकासपूर, जम्बूवाविक 

१ बडोद् शहराचा इतिहास दमाजीराव गायकवाडाच्या कारकीदीपासून सुर होतो. पण 
त्य पूर्वीचा तो १००० वर्षाचा जुना आदे. बडोदाचा पिला नामनिर्दैश राट वंशांतील 
कर्कराजाच्या शिकठेखांत ( स. ८१२-८०१ ) सांपडतो. लकष्मीविखास राजवाञ्याच्या 
बगीच्यात असखेी अमीनसाहेबची कबर पूर्वी जेनमंदीर होते. नवकाखी विहीर गुजराथचा 
सभा जाफरखान ह्याचा वजीर सकेमान ह्यन इ स.१४२९ मध्यै बांधरी.-नवयूग १९१८. 

> 774. ^०४. ४०). शा. 

३ पहा नगरपट ( (ध पारद 218} ) १८७५. 
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म्हणजे जम्बुबेट. जम्बू नांवा्च स्थ विहिरीमुरढ प्रसिद्ध आहे, शेवट 
उद्ेखिेरं जम्बूवाविक ह्यांतीट ` वाविका › बहुधा हष्टींची नवरासी विहीर 
अतावी अङ्ञी आमची कल्पना आहे. ह्या नवलासीत एक गुप्त छिपीत असरेका 
त्रोटक ठेख आम्हांस अ।ढलला आहे त्यावरून ही विहीर ७ व्या हातकाचे 
सुमारास बाधण्यांत आली असावी असं अनुमान काढावयास आधार मिक्तो. 

द्या नवलाखीत एक मुसलमानी शिलारेख सांपडल्यावरून ही विहीर 
जाफरखान ह्यानें बांधली असे कांहीं लेखकांचं म्हणणं आहे. परंतु आम्हांस 
त्याच विहीरीत सांपडलेल्या गुप्तकाटीन शिलारेखावरून वरील ङेखकाचें 
म्हणर्णे आम्हांस पठत नाही. गुप्तकारीन शिललेखाखेरीज दुसराहि आधार 
आम्हीं देऊ शक. 

नवलाखी जवलच पीरघोडा ह्या नांवाच एक मुसटमानांचं थडगे आहे. ही 
इमारत मूढ जेन किंवा हिदर् लोकांनीं बंधी असावी असे तिच्या शिल्प- 
कामावरून दिसते. व ती बांधून पुरी होण्यापृवींच मुसलमानांनीं तो सर्व 
प्रदेश काबीज केला असावा असं वाटते. 

इतिहाससं रोधकांस प्रिय पण इतरांस रक्ष वाटणारी ही माहिती विस्ताराने 
सांगत ॒बसण्याच ह स्थठ नन्हे. गुप्तकाटीन शिाटेख व ॒पीरघोड्याच्या 
चाधणीवरून सुचर्ठे विचार आम्हीं सप्रमाण ठवकरच वाचकांपुदरं मांडणार 
आर्हत. त्तं आम्हांस इतकेच दरौवावया्चें आहे की, (नवयुगांतीलः लेखक 
म्हणतात त्याहून बडोदं शहर बरेच प्राचीन आहे. प्राचीनत्व हा मोल्यवान 
गृण आहि व तो गृण बडोयास देण्यास येथील ‹ जाहीर बाधकामेष्व कारणी- 
भूत होत आहेत. 

नगररचनाविस्तार 

पर्वीचे बडोदे व हर्टीच बडेोदं ह्यांत जमीन अस्मानचं अतर आहि. आमचें 
हे म्हणणें शाब्दिक व लाक्षणिक अथनिं तंतोतंत खर आहे, हं पुटीठ विवेचना- 
वरून दिसून येईल. 

चहं बाजूनीं कोट असें मुईकोट किल्ल्यासारस॑ शहर, आज्बाजूची 
वालुकामय जमीन, विकठिकाणीं दिसून येणारी उंच सखल जागा, भोवताली 
अस्षलेली घनदाट बरक्षराई, ठा्यीं ठर्यीं दिसून येणारे पीर व ॒बावड्या, 
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जुन्या धाटणीचीं घरं व वाडे वगेरे कुठे ! ब आजच्या विशाङ सडका, 
सुंदर जलाङय, गोडरीं उपवने; गगनचुबी इमारती, राजवाब्यांच वैभव, 
दुतफां असलेली वृक्षराजी, समोरच समोर ठऊबवर जाणारे रस्ते वैरे सर्द 
पाहिले तर आमचं म्हणर्णे कितपत सरं अहे ह्याची सत्यता अनुभवा- 
वयास मिढठेल. 

आपले राजधानीच शहर सालकृत दिसावं ह्याहल श्रीमंतांनीं नगर- 
विस्ताराकडे स्वतःच्या होने रक्ष पुरविङे अहे. लोकांच्या सोयी पहातांना 
कृलेची दृष्टी आणि प्रगतीची दिशा डोक्यापुदं ठेवल्यामु पु्ीच्या वनासंः 
आज “ नंदनाश्वी शोभा आणतां आली. 

स्टेश्चनपासून मांडवीपवेतों आल्यास रस्त्याने आज्बाज्ञस ज्या इमारती 
दिसतीट त्यांनीं शहराला किती सोदर्य प्राप्त करून दि आहे ह्याचा विचार 
मनांत उद्धवतो. सुरसागर तलावाच्या उत्तरभागीं उभे रहा आणि समोर 
दिसणार दृश्य बघर्वि. समोर मिढल स्कूल, फीमेल दनिंग केोङिज ह्यांच्या 
इमारती; पूर्वं बाजूस जरा आडवी अक्षी न्यायमंदिराची भव्य इमारत; 
पश्िमभागीं असें फमेट ्रेनिंग कङिजचें बोरिंग, हँ पहातांना महाराजानीं 
हा राप किती संदरतेनं सजविला आहि ह्याची सत्यता पटेल. द्याच जला- 
रायाच्या पृवैभागीं मोढासा बगीचा, आणि उत्तरभागं एक भव्य इभारत पुरे 
माभ होण्याचा संभव आहे. आणि तसं ्ञाल्यास ह्या टापुची शोभा द्विगुणीत 
होणार अहि. अशाच प्रकारचा दुसरा एक टापु सध्यां सजविढा जात आहि. 
स्टेशनवरून निघा क, पहिल्यांदा हायस्वछूलची इमारत लागते. तेथून जरा 
पे अं की, हीं बांधकाम चादर असली मोठी भव्य अक्षी सायन्स 
इन्स्टिस्युटची इमारत लागते. त्यापुदं आङ कीं, बडेोदें करिजिची डौलदार 
इमारत दृष्टीस पडते. मध्यं सयाजीराव टोँवर व उजन्या बाजुस दूरच दूर 
जाणारा असा सयाजीगंजचा रस्ता व त्याचे टोकाशीं असेढी ' अमीन- 
निवास › द्या नांवाची इमारत मसा हा टपु आहे. शहरांत जाणाम्यास 
कोडिजनंतर महाराजांचा अभ्वारूढ पुता लागतो. पल ओलांडल्यानंतर 
राजधराण्यांतीर राजपुरुषांच्या छया, नवीन बाधके जात असले भव्य 
कीरतिंमंदीर, तरसंच इस्पितटाच्या इमारती नगरकंगाराची साक्ष देतात, 

तेब्शां नगरविस्तार व रचना द्याम श्रीमेतांनीं स्वतःची आवड, लोकांची 
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सोय, कटेची ष्टी, स्थापत्यराखराच पुनरुज्नीवन, जन्या कङठेची जोपा- 
सना इत्यादि गोष्टी नजरेसमोर ठेवल्या ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. 

भ्रीमंतांची आवड 

महाराजांच्या चरित्राचे अवलोकन केले तर आपल्याङा त्या चरिनाचे 
चार मुख्य भाग पाडतां येतील. इ. स १८८१ सारी श्रीम॑तांचा राज्यारोहणः 
सभारभ क्ाल्यानंतर परहिीं &१७ वषै राज्यपद्धतीची पुनर्घटना व 
तिचा अमल द्यामध्यं गेली. ह्यास आम्ही ‹ घटना काठ ` असं संबोधिता 
इ. स. १८८७-९५ पवेतोंचा काल महाराजांच्या प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुढे 
करावा ठागटेला प्रवास व पर्यटण यांत गेला असल्याम॒ठे आम्हीं त्यांस 
अनुभव-काल ` असे नांव देतो. महाराज प्रत्येक गोष्ट नेहमीं विया- 

्यांच्या दृष्टीने अभ्यासीत असल्यनें द्या काङास ‹ अभ्यास काल › अरस 
नाव जरी दिर तरी साथ होण्यासारसं आहे. ह्या पुढचा काल म्हणजे १८९५ 
ते १९०९ पावेताचा, मनामर्ध्ये जमविलेल्या नवकल्पना, नानाविधं किचार 
त्यांचा उच्चार व आचार ह्या ृष्ठीनें महत्वाचा अहि. म्हणन ह्या कालखंडास 
आम्ही विचारकाठ' असं संबोधितों व तद्नंतरचा म्हणजे १९०९ ते १९३३ 
पावेर्तोचा कारु प्रगतीचा, स्थेर्याचा, सर्वव्यापी स॒धारणेचा असल्याने 
ह्या काटास आम्हीं “ प्रगतिकार › म्हण॒न म्हणर्तो. 

वर उलखिरेल्या कालखंडांत ^ अनुभवकाल › प्रस्तुतच्या ठेखाच्या दृष्टी 
अत्यंत महत्वाचा आहे देशाटन केल्याने पंडित मेती होते, सभेत, समा- 
जांत संचार करतां येतो, रशाचगेथ विलोकन करतां येते व द्या सर्वाच्या 
योगाने मनुष्य चतुर, सर्व॑व्यापी ( ̂ 1-प०प०् ) बनतो. त्याचप्रमाणे महा- 
राजांचे अनुभव आहेत ॒ उत्तरहिंदुस्थानचा प्रवास, विरायतेचा प्रवास 
विकेषतः लंडन, प्यारिस, रोम वगरे ठिकाणचे त्यांचे म॒क्राम, त्यांच्या 
आवङ्ीनेवडीना योग्य ववण देण्यास व॒ कलाविकासायी दृष्टी त्यि 
ठायीं उत्पन्न करण्यास विष कार्णीभूत यलि अवेत असँ “ जाहीर बांघ- 
कामा › वरून स्पष्ट दिसतं. उहाहरणार्थः--राजमहाटतील मोञ्चेकचं काम 
मकरपुरा राजवाङ्यांतीर बाग, कोलजेची इमारत, राजमहालाच्या प्राग 
णां तीर “८ निन्नोयान ” ( 8४८०} 6०८१९००६ ) वगेरे कामे पाश्चात्य धतीवर 
केलेर्लीं आढलतात. ह्या सर्वाचा तुटनात्मक अभ्यास केल्यास स्वतंत्र प्रथ 

४७-४८ 
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रिहावा कगे इतके साहित्य पुरेसं आहे. परंतु येथें स्थलसंकोचास्तव फक्त 
नामनिर्दृरच करीत आर्होत, 

स्थापत्यश्षास्नावर कांहीं विचार 

स्थापत्यराच्राच्या दृष्टीने प्रत्येक चांगल्या इमारतीचे ठायी मसख्यतः 
खारील ग॒ण असवे ठकगतातः- 

१ प्रमाणबद्ध् मांडणी, २ समतोरुपणा, ३ मध्यस्थानं असरेरे आकतीचें 
सुंदर प्रमुख ददन, ४ उचित मापयोजना, ५ बाह्यांगाची आकर्षकता, 
& छाया आणि प्रकाश ह्याच मिश्रण, ७ कारागिराची कुशरता, ८ इमारती 
पुटी विस्तरत पटंगण, व ९ इमारतीचं उच्चस्थान. 

ह्या दृष्टीने बडोयाच्या बहूतेक सवे जाहीर इमारती वरीठ कसोटीस पूर्ण- 
पर्णे न उतरल्या तरी कांहीं विशिष्ट गण त्याचे अंगी व भोँवताली असल्याने 
त्यांची गणना श्रेष्ठ स्वरूपांत करतां येते, है पु संकठित केलेल्या माहिती- 
वरून दिसून येल. 

^^ ^^ ^^ ^ ^^ ४ 9 ५१ 

राजवादे 

राहराचे मध्यभागीं जुना सरकारवाडा म्हण॒न ओढ्टखला जाणारा राज. 

वाडा आजहि अस्तित्वांत आहे. इ. स. १८७५ सां सुरू ्लाटेल्या रीज- 
न्सीच्या अमदानीत ह्या राजवास्यांत राजकृटुब रहात अस. द्या राजवाडयास 
युष्कटसे चौक असले व त्या मानानें राजवाडा मोठा विस्तीर्णं असला, तरी 
त्यांत हवा व प्रकाश ह्यांचा पूणं अभाव, अरुंद् व अवघड जिने, प्रस्त पण 
ओैरसोयीचीं अक्षी मोढमो$ दालन वगैरे बभ्याच गेरसोयी त्यांत असल्याने 
राजकुटुवास रहाण्यास तो राजवाडा योग्य नन्हता. जन्या राजवाडयारोजारीच 
थोङ्या नव्या धर्तीवर कै. श्रीमत मल्हारराव महाराजांनीं बांधरेल्या नजर- 
बाग राजवाड्यांत रहाणंहि राजमंडकींस बरं वाटेना. मकरपुप्यास असलेला 
राजवाडा शहरापासून बराच दूरवर असल्याने त्या वेेचे राजपारुक् व दिवाण 
राजा सर टी. माधवराव द्यांप कामकाजाच्या दृष्टीने तोहि गेरसोयीचा वारणे 
साहजीकच हेते. मोतीबार्गेतीर बंगला रहान असल्यामुे एवस्या मोञ्या 
राजकुटुंबाचा श्यांत समावेश होणें शक्य नन्हर्त म्हण॒न शहराजवट हवेीर 
विका्णीं नवा राजवाडा धावा अरस ठरविण्यांत आहे. 
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ह्या सुमारास नगरविस्तार पश्चिमेच्या बाक्स होत हाता. इ. स. १८७५ 
साली तयार केरेल्या नगरपग-{ (ध §प"ण९प़ 108} ) वरून असें दिसते 
क, शेठसावकार, अमीर उमराव अशा धनाञ्य लोकांच्या इमारती, बागवगीचे 
द्या बाजृस होत होत. नदीचे सांनिष्यमुटं हा भूमिप्रदेश थंड व हवेश्ीर 
वारणं साहजीकच होते. म्हएनच नवीन राजवाड्यासादीं ह्याच भागांतीर 
जागा मक्र करण्यांत आक. राजवाङ्याचं काम करणारे शिल्पराखघन्न म्हए़न 
मेजर मेट द्याची सरकारातून योजना साठी. 

बडो्यांतीर नवीन बांधल्या जाणामस्या स्वै इमारती सर्वमान्य हिदुपद्धती- 
च्याच असाव्यात ह्याबहर दुमत नब्हतं. स्वाभिमानी राजा सर टी, माघवराव 
व त्याच मंडक पो्वात्य स्थापत्याचे चहाते असल्याने पौर्वात्य स्थापत्य- 
कले पुनरुज्जीवन व संगोपन केल्याचै श्रेय तत्कालीनांस अंश्चभागानें व 
श्रीमत महाराजसहिर्वास पूर्णाशा देतां येईल. 

इतर संस्थार्नांतून विरेषतः कोल्हापूर, जयपूर, गवाल्हेर, डीग, उदेपूर वगेरे 
वगेरे संस्थानांत्ून प्राचीन वास्तु-शाखाबदर विशेषकी आवड दिसून येत 
होती. केव्हां केन्हां हत्तीची अंबारी बधर्णे, लम्रसमारंभाकरतां मंडप बांधर्णै, 
दवघरांतील डोल्हारा बांधर्णे, अशा अनेक लहान मोम्या प्रसंगीं जुन्या 
कारागीराच कोशल्य दृष्टीस पडे. तेब्हां अज्ञाच वा इतर स्वाभिमानपूर्णं राज- 
नेत्यांच प्रोत्साहन जुन्या शिल्पशञाघ्रास मिगाल्यामुधे पोवत्यि संस्कृती 
णिकाव धर सकी. 

अशाच प्रकारचे प्रोत्साहन श्रीमत महाराजा दिल्यामुटे लक्ष्मीविलास 
राजवाड्यासारसी मोटी इमारत पोर्वात्य पद्धतीवर होऊं शकली. एकोणिसाग्या 
रातकांत पोर्वात्य पद्धतीवर बांघठेरी एवदी मोठी इमारत दुसरी केहि नाहीं, 
म्हएनच तिची महती विशेष आहे, 

इ. स. १८७९।८० साठी नवीन राजवाडा बांधण्याची कल्पना निघाली. 
त्या वे्छीं श्रीमंत ताराबाईसाहेव व श्रीमत महाराज द्यांचे विकाहसमारंभ लव- 
करच ब्हावयाचे असल्याने नवीन कुटरंबास रहाण्यास नृतन राजवाडा हा 
हवाच, ह्या दष्टीनं कामाची स्ञरवात केटी असावी. राजवाड्याचं काम पुर 
होण्यास १२ वर्प-एक तप-लगलीं. श्रीमंत महाराजसाहेब ह्या राजवाञ्यांत 
इ. स, १८९१ साठी प्रथम रहावयास गे. 
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राजवाङ्याची उत्तर दक्षिण लंबी ५१२ फूट असून पुर्वं पश्चिम रुदी २०० 
फूट अहि. राजवाङ्याच्या मनोन्याची उची २०४ फूट आहे. ह्या राजवाड्याचे 
मुख्य भाग चार आहेत पहिला राजव्रबाराकरतां असून त्याचे पश्चिमेस 
हत्ती महाल ( १५४! 081] ) अहि. द्रबारचे लोकांस आत जाण्यासार्ञं 
प्वेशद्दार ( 6०४९४0९ ) उन्तरेस आहे. द्रवारचा मख्य दिवाणखाना ९४ फूट 
लब व ५४ फुट रुद् दुमजली आहे. तिन्ही बाज्ञ॒स पहिल्या मजत्यावर ्रक्षकां- 
करितां लोंकडी द्यरोके ठेवण्यांत आले आहेत पूर्वं बाजु सिंहासनाची जागा आहे. 
युरोपमरध्ये ज्याप्रमाणें मोठमोग्या देवलांमधून वा इमारतींतून स्टेन्ड ग्ला “च्या 

( रंगीत कांचांच्या ) तसबिरा असतात त्या पद्धतीवर ह्या राजवाङ््यातील 
दरबार हेरमध्यं य्ञोदाकरष्णाच्या दोन, रामपंचायतन व विष्णापंचायतन 
अङ्ञा चार तसबिरा खास विकायतेहून तयार करवृन आणल्या आहेत. 

द्रबारचे दिवाणखान्याचे भितीस संगमरवराप्रमार्णे मुटगुढीत व॒ सफाई- 
दार गिलावा ( 198४6 ); राजवेभवास साजटसं मोश्यकच काम, रंगीबेरंगी 
तक्तपोक्षी, सोने वर्खानं सुशोभित केलेल्या गिच्या चोकडी वभेरेमुटें दिवाण- 
खाना अत्यैत प्रेक्षणीय दयाला आहि. सोनेरी मोश्चेकचे कामाकरतां कारागीरं 
इटटीहून आणविक होते. 

ह्या राजवाड्याचा महाराज रहातात तो भाग दक्षिणेस अहे. ह्या भागाच्या 
मध्यभागी एक कारंज्याचा चौक आहे. महाराजांच्या भागास दोन चौक व 
दुमजली इमारत आहे. त्यास स्वर्त॑त्र दवारमेडप ( ००४ ) व संगमरवरी जिनाः 
आहि. ह्या बाजंनीं रिरतांना उजग्या बाजूस कामकाजाचीं दालन व॒ डाव्या 
वाज्ञस ए. टी. सी. ची सटी व प्यालेस ओंकफिस वगेरेसादीं दालन आहेत. 
वरच्या मजल्यावर उजव्या बाज्स दिवाणखाना, श्री. महाराजच अ्रथसंग्र- 
हालय व ॒भोजनस्थान ( फिणण्् प्र] ) असून डाव्या बाञ्गुस दिवसा 
रहाण्यासादीं सासगी दालन आहेत. द्यावरील दुसम्या मजल्यावर श्रीमंतांच 
क्लयनागार आहे, राजपाहण्यांची रहाण्याचीं दानँ ह्याच मजल्यावर आहेत, 

श्रीमंत महाराजसाहिवांच्या विभागाच्या दृक्चिणभागीं श्रीमंत सौ. मा. महा- 
राणीसाहेबां चै निवासस्थान आहि. त्यांसहि स्वतंत्र द्वारमंडप असून इतर सर्व 
दाठनें श्रीमेतांच्या निवासस्थानासारसींच आहेत. 

श्री, सो. मा. महाराणीसाहेवाकरतां एक स्वतेत्र द्रवाराचा दिवाणखाना 
अहि. तोच रक्ष्मीविलास राजवाड्याचा चोथा मुख्य भाग होय. 
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द्या शिवाय दवाना, जामदारखाना, बिकियर्डरूम, रेने महाल, गादी- 
महाल वगेरे स्वतंत्र विभाग राजवाङ्यांत पूर्व बाज्ञस आहेत. पाकगरह नजी- 
कच असुन स्वतंत्र आहे 

अ 00. 0... ५. ५. 

ह्या राजवाङ्याच बार्याग दगडी आहे. अग्रभाग उत्तर व॒ पश्चिमदिगभागीं 
असून कलाकुसरीनं अलंकृत केला आहे. ह्या राजवाङ्याची बांधणी उत्तर 
हिडस्थानांतीरु शित्पराखाच्या धर्तीवर आहे. प्रख्यात शिल्पश्चाचघन्ञ व लेखक 
सर जेम्स फम्युंसन ह्या पद्धतीस ` आर्य-मारती › ( 1१०-4790 ) साप्र- 
दाय म्हणून संबोधितो, आणि पुष्कठ अंशी राजवाडा पाहून जाणाग्या 
मंडर्ठीस तसेंच वाटते 

राजवाड्यार्भोवतीं असलेला बाग, पश्चिमेच्या बाजूस असले विस्वीणी 
कारंजे व निम्नो्ान ( ऽप्ण 29060 ), त्यार्भोवती असर्लीं एलद्लादें 
व तेथून समोर दि्षणारा राजवाडा वैरे हर्य अत्यंत रमणीय वासते 

पकरपुरा 

राहरापासून ४ मेलांवर असरेला मकरपुत्याचा राजवाडा कै, श्रीमत 
खंडेराव महारा्ानीं रिकार्च सोयीसा्ीं बांधला. इ स. १८८३ सा्ीं 
ह्या वाड्याचाच विस्तार म्हणून श्रीमंत महाराजांच्या कारकीर्वीत एक भाग 
नवीन पद्धतीवर बांधण्यास सुरुवात होऊन तो इ. स. १८९० सालं पुरा 
कारा द्याचे नक।रो भि. चिज्षम द्यानीं तयार केले होते हा राजवाडा विटांचा 
बांधला अस्रन तो इटाङियन रेनेसान्स धर्तीवर आहे. ह्यास मुख्य विकाणीं 
चुन्याच्या गिलाव्यानं मढविण्यांत आं आहे. इमर्जीत ह्यास { ६८५०० )} 
म्हणान म्हणतात. 

राजवाडयार्भोवती इटाछियन पद्धतीचा संद्र बाग अहि. ह्यांत संगमरवरी 
कारंजे, सभामंडप, विकठिकाणीं ठेवलेठे पूरणांक्रती पुतढे ( 116 92९ ), 
भवतीं पसरले ‹ हरित वरणाच्या मखमारीचं हिरवे गार गाकिचि , नाना- 
विध रंगाच्या फुराचे सुंदर तारे वगरेमुर्टे मन आकषुन अगदीं गुंग होऊन 
जातें. ह्या संद्र बागेची रचना करण्यास विलायतेंतीर सुप्रसिद्धं बागवान भि, 
-गोल्डरिग ह्याची नेमणुक क्ञारी होती. 
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प्रतापविरास 

के. युवराज श्रीमंत फततेसिंहराव गायकवाड द्यांच्या करतांच खास हाः 
राजवाडा बांधण्यांत आला शेता. हीं तेथें त्यांचे चिरंजीव राजयो श्रीमंत 
युवराज प्रतापसिंह रहात असतात. हा राजवाडा दृगडी असून हंग्टिक 
रेनेसान्स पद्धतीवर बांधला अहे. ह्याचे नकारो मुंबईवे रित्पराखन्ञ मि. 
स्टिब्हन्स ह्यांनी तयार केटे होते. 

इतर राजननिगस 

ह्यारिवाय उटकमंड येथीढ वुड-्टीक बगला, मुंबह्चा जयमहारु पेटेस 
वैरे इमारती प्रसिद्ध आहेत. 

पुवीचे अमद्ानींत बांधलेला नजरबाग राजवाडा सुसज्न स्थितींत ठेवण्यात 
आला आहि. श्रीमंत महाराजांचे कारकीर्दीति द्या वाञ्यास राज-पाहृण्यांकरतां 
स्वतेत्र भाग वाङ्याचा विस्तार म्हणुन जोडण्यांत आला आहे. नजरबाग 
राजवाङ्यात ह्टी जवाहिरखाना व॒ के. श्री. खंडेराव महाराजांनीं मक्तेस 
पाठविण्याकरतां तयार करविलेठे मोत्याचे दोन संद्र गाछिचि ठेवण्यात 
आले आहेत. 

लक्ष्मीविलास राजवाडा हा राजर्दपतीचं निवासस्थान आहे. साशा स्वास्या 
येथं असतांना नामदार न्हइसय अगर इतर बडे पाहुणे आङे असतां मकर- 
पुरा राजवाङ्यांत त्यांच्या मुक्कामाची सोय करण्यांत येते. लग्रकार्य प्रसंगी 
व्याह मंडरढीच्या जानवशासादी बहश्चा नजरबाग राजवाडाच देण्यात येतो. 

कचेन्या 

रीजन्सीच्या अमलांत कोटी कचरी बांधून श्चाटी होती. नंतर ठवकरच 
सब्हँं सेटटर्मट कचेरी हीं ज्या ठिकाणीं बसते ती इमारत तयार शाली. 
इ. स. १८९५ परयत राज्यांतीर सवं ठिकाणी महाल कचे्या, पोर्छसि ठाणी, 
मुनसफ कोर्ट वगैरे इमारती बांधण्यांत आल्या. नवसरीची मुख्य कचेरी 
वांधण्यासहि त्याच वर्ी सुरुवात आट. अमरेली ची मुख्य कचेरी श्रीमंत 
महारारजांच्या नव्या अमदार्नीति मि. चिञ्चम द्यांच्या देखरेखीखालीं सनः 
१८९३ मध्यं बांधून पुरी ् चाली. मेहेसाण्यास कचेरीसाठीं बांधरेरी इमारत 
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मुसरमानी पद्धतीवर बांधली असून मि. स्टिन्हन्स द्याच्या देखरेखीखाठीं 
तिच बाधकाम लट. द्या इमारतीचं बांधकाम शिल्पश्चाख्राच्या दष्टे 
वाखाणण्याजोगेँ महत्वाचे हणारं असल्याम्॒ढे त्यास दृहा वर्ष 
कगली ( १८९३-१९०३ ). राज्याच दप्तर दिवसेंदिवस वाढत चांल्टै होते. 
म्हण॒न इ. स. १८९५ सालं रेकडं ठोवर ह्या नांवाची स्वतंत्र इमारत बडो- 
यास कोटी कचेरीसमोर बाधण्यांत आरी. इ. स. १९०७ चे सुमारास जुना 
सरकारवाडा कचेप्या व शाघ्ठांकरतां खानगी खात्यांतुन इमारत खात्याकडे 
सोंपविण्यांत आला. इ. स. १९१३ मर्ध्ये दप्तरं उेवण्याकरतांच खास अरी 
नव्या धर्तीवर रेकडं न्लोक नांवाची नवी इमारत रेक ्दोवर जवच बाधण्यात 
आरी. त्यांत दुप्तरं ठेवण्यास छाकंडी घोञ्याटेवजी मजल्याचे ठलोखडी घोडे 
पुरविण्यांत अले, व रेकडं ठीवर ह्या इमारती चा उपयैग कचेग्यांकंडे हों 
लागला. इ. स. १९१३ मध्यं ओफस ब्लोक नांवाची आणखी एक टठहानरी 
इमारत बाध्यत आ्टी. रेकडं ठदोवर रोर्भनस्क धर्तीवर बांधे आहे असें 
म्हटटँ तरी चाटेल. ह्याचे नकारे मद्रासचे रिल्पराखन्ञ मि. केव ह्यांनीं 
केठ असें ठेकिवांत आहे. रेकड ब्छोक व ओकस ब्टेक मि. कई द्यानी 
रेनेसान्स धर्तीवर बांधिले आहेत, 

मि. कईल द्यांनीं कोटसि जोड्न हुजुर मध्यवपतिं कचेरी बांधिली. ह्या 
इमारतीची सुरुवात १९१४ मध्यं होऊन १९१७ मर्यं इमारत पुरी 
द्यारी. द्यामध्यें मध्यवतिं कचे व धारा सभेचा दिवाणखाना ह्यांचा मुस्यतः 
समावेरा करण्यांत आला आहे. तच्छघरात दप्तरखाना आहे. द्यापूवीं मध्यवतिं 
कचेरी कोटठीत बसत असे. हरटीची मध्यवतिं कचेशीची इमारत ईग्टडमर्ध्य 
प्रचारांत असलेल्या गेोथिक पद्धतीवर बांधण्यांत आर्टी अहि. 

जुन्या जमदार्नीत सवे कचेग्यांचा समावेश्च एका डिकाणीच होत असे, 

परतु राज्यकारभाराच्या विस्तारामुटे जसजक्ा इमारती वेगवेगठ्या होऊं 
लागल्या तसतज्ञा कचेन्या कोर्टीतून निरनिराठ्या निघाल्या. नवा दवाखाना 
बांधून ज्ञाल्याबरोबर चीफ मेडिकल ओफिसरची कचेरी तिकडे गेटी. मध्य- 
वर्तीं कचेरीसाठीं इमारत तयार ्चाल्याबरोबर दिवाणकचेरी, हजुरकाम- 
दार कचेरी वगैरे कचेन्या त्या इमारतींत नेण्यांत आल्या. रत्वे ओंफिस 
देखीट कामाच्या सोयीसादीं गोयागेटकडे नेण्यांत आर्ट. एकंदर पातां 
येथीर वाटत्या राज्यकारभारास द्र ५।७ वर्षौनीं एक नवीन इमारत लागते 
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व त्याप्रमार्णे परसग पडेठ तेन्हं कचेग्यासाठीं नवीन इमारत बांधण्याचे 
नकाह्ञे तयार ठेवण्यांत येतात. 

चिमणबागेतील खानगी कचेरी व॒ जयरसिंहराव लायत्ररी श्याचेमध्यं 
असरेठं उघड मेद्न एखादी कचेरौ बांधण्यासाठटच खास राखून ठेवण्यात 
आठ आहे. कोदीर्च पटांगणांत मध्यवतिं कचेरी ज्या धर्तीवर वांधण्यात 
आटी आहि त्याच धर्तीवर दाक्षिणेचे बाजूस आणखी एक इमारत उढवृन 
मध्यवती कचेरीच्या बाह्य स्वरूपाकषीं समता आणावी अज्ञ श्रीमतांची 
इच्छा आहे, आणि त्यांच्या आज्ञेनुसार नकाके देखील तयार करण्यांत 
आले आहेत. 

मध्यवतिं तुरग 
इ. स. १८८३-८४ च्या वार्षिक अहवालावरून असें दिसते कीं, बंदि- 

वासी्यांचीं मनं सुसंस्कृत व्हावीत व त्यांची स्थिति सुधरावी ह्या उच्च हेतनें 
नीति व सद्वर्तन ह्या विषर्यावर आठवड्यांतून एक दिवस बोधपर उपदे 
करण्यांत येत असे. अदा काठांत बडोर्यांत पहिरीच इमारत मध्यवतिं कारा- 
गहासादीं बांधण्यांत आली. इ. स. १८८१ मध्यं ही इमारत बांधून पुरी टी. 
कारागरहासाठीं एकंद्र ६,७२,००० रु. खच करण्यांत आला. हिंदुस्थानां तीक 
नमुनेदार काराग्रहाची स्वना अभ्यासून येथीरु कारागृह बांधण्यांत आले. 

कारागरहाची रचना वतुराकृती असून कद्रस्थानीं रक्षकाकरतां उच मनोरा 
चांधरण्यात आला अहि. बंदिवारनां ची शस्यागर्ह, एकांतवासाच्या जागा परि- 
घाचे समान भाग करणाय्या अनेक त्रिज्ज्यांवर करण्यांत आल्या असल्यामुरे 
अतस्थ रक्षकाचें कार्य फार सुलभ ज्यां आहे. कारागरहाचा वाद्य तट चतु- 
ष्कोणी असन चारी कोपय्यांवर व मध्यभागीं रक्षकाकरतां मनोरे बांघण्यांत 
अके आहेत. पूर्वाभिगुख तटाचे मध्यभागी प्रवेडादार असल्याने ते पहाय्या- 
सां मनोरे नाहीत. तटचे आंत रुग्णाङ्य, बंदिवानांस धदेशिक्षण देण्याचा 
वगं व कायालय वगेरे सोयी करण्यांत आल्या आदित. तटाबाहेर अधिकारी 
वर्गाकरतां निवासस्थानँ असून सर्भोँवतीं कृषीकर्मांसादीं विस्त आवार आहे. 

ह्यानंतर नवसरी, अमरेली, मेहेसाणा, द्वारका वगेरे ठिकाणी काराग्रह 
बांधण्यांत आं आहेत. 

मध्यवतिं कारग्रृहात न्यायप्रविष्ठ कैयां-( ८०१७५१५] 1801068 ) 
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क्रतां स्वतंत्र ग्रह असून त्यांचा गुन्देगारांशीं संबंध न येईल असा बैदोबस्त 
-करण्यांत्त आला आहे. 

या काराग्रृहात उत्तम गाखिचे, सतरंज्या, वेतकाम, स॒ती व रेदामी कापड 
वगेरे जिन्नस तयार होतात. तसच तटावहिरच्या भागात बागाईत करण्यांत 
येते. कांहीं दिवस यें बोस्टल धतीर्चे कार्यार्य चां ठेवण्यात आले होते. 
पण पद मडि फाममध्यें ह्या संस्थेचा समावेश करण्यांत आला. यें विशिष्ट 
प्रकारचे व उत्तम वतणुकीचे गुन्हेगार ठेवण्यात येतात. १६ ते २९१९ वघचि 
आंतील गुन्हेगारांची सोयहि येथेंच करण्यांत येते. 

रुग्णाय ( ऽ४५४९ @अल्णला.४] प्८न४ ) 

राज्यारोहणानंतर थोड्याच दिवरसानी श्रीमंतानीं प्रजेच्या आसरेग्यरक्षणार्थं 
उच्चप्रतीचीं रुग्णाटयं राजधानींत व इतर बांधण्यासंबेधीं आपला उदेश 
जाहीर केला. इ. स. १८८६ चे समारास बडोथास डफरिनि इस्पितठ नांवार्च 
सावेजनिक रुग्णालय बांधून पुरं स्र, आणि त्याचा उदघाटनसमारंभ 
ठ्हौइसराय रठड उफरिन द्यांच्या हस्तं ता. ८-११-१ ८८६ रोजीं ्ाला. 
त्या वेठचं रुग्णालयार्च संकुचित स्वरूप व आजच दिसणार प्रचंड स्वरूप हीं 
दोन्ही लक्षांत घेतली तर ज्ञन्या, नव्यांतरे जमीनअस्मानाच अंतर दिसून 
येईल रुग्णाङयांतील आवारांत त्याच्या विविध अंगोपांगां सादी बांधलेल्या 
इतर इमारती पाहिल्या म्हणजे एक मोठे कार्यकषेत्र आहे असें वादं रागते. 
त्यांतील विविध कायाची ओढ्ख करून देण्यास श्रीमंतचि प्रजाहिततत्परता, 
दानद्यूरता, भूतदया वैरे गुण वागाड्यासारखे आपणाबरोबर आंत येऊन 
दाखवितात व म्हणतात--“ पहा, ही घरी राहून येथीरु ओषध नेणारांसां 
व्यवस्था; त्याच्यापुदे ‹ क्ष › किरणाच्या साहाय्यानँ होणाम्या सुश्रषेची 
सोरी पहा; दँ खास डोन््यांचे तज्ज्ञ ह्याच कार्यक्े्र; त्यानंतर 
ही द्वाखान्यांत राहून ओषधोपचार वेणाग्या मंडर्टीची शुश्रूषा पहा; 
त्यापुरदं हं  कृमीचिकित्सारय › ( एषलालगग्द्ालम 180०४४० ) 

चव पलीकडे प्रसूतिगरह 112 द्या सर्वं संस्था पाहिल्यानंतर प्रत्येकजण 
आश्वर्यानें थक होऊन जातो व वाटाड्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. 

इ. स. १८८६ साठी बांधलेल्या ह्या रुग्णाङयाचा विस्तार होत हेत 
३१ वषौनीं ते परिपूर्ण स्वरूपांत दिसं लागर्ट. इ. स. १९१४ मध्यं रुग्णा- 
रयां्तील एका भागाचा उदघाटन समारभ ठेदी वििग्डन द्याच्या हस्तं याला. 
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रुग्णालयार्भोवतीं संद्रसा बगीचा आहि. स्वच्छता व टापठीप, रोग्याबद 
प्रेम व कठकठ अ्ञी यें आददून येत असल्यामुरटे ही विेष ष्ठ स्वरूपाची 
संस्था समजली जाते. 

सावेजनिक बाग 
ह्या उपवनाचा विस्तार सुमरि ११३ एकर आहि. उपवनाची रचना 

विश्वामित्री नदीचे काटी करण्यांत आल्याम॒ढं त्यांस विशेष रमणीयत्व प्रात्त 
द्यां आहे. उन्हान्यां तंहि नदींत पाणी रासन ठेवटै जाते. त्यावर पाण्या- 
वरून वहाणारा सायकाटीन सीतल वारा, पावसाव्यात दिसून येणा 
नदीची विराकता व हिंवान््यांत अनुभवास येणा स्तन्ध वातावरण वगेरेमर्ं 
सार्वजनिक वाग ह जणं आनंदा चं निवासस्थानच वाटते. 

गगनचंबित वृक्ष, निरनिराटे ठतार्मेडप, अनेक हिरवरी, कांश ठिकाणी 

ठेवलेले पुतठे, लांब चलांब व॒ दूरच दुर असे दिसणारे रस्ते, इतफी 
वाढटेलीं ्चाडं, सीं फारङी सखढठबढ न करणारा विश्वामिजीचा वरिषटी 
थाटाचा प्रवाह, वर चकि घेत असलेला इरता पल, सर्भोवार पसरलेटें 
रांत व गोड वातावरण ह्या सेदु्य॑समुच्याने अनेक कवींस स्फूतीं दिली; 
अनेक ठेखकांस वण्यविषय मिव्वुन दिर; अनेक कादंबरीकारांस कथानकाला 
हवी असलेली पाश्वभूमि सजवृून दिरी; अनेक चित्रपटकारांना दु्टभ असा 
चित्ताकषेक देखावा सुकम करून दिला; कित्येकांस " हरपरे श्रेय › सांपड्न 
दिलं, आणि कित्येकांस ' सोदयं हेच आनंदार्चै निवास्स्थान, आणि आनंद् 
हं परमेभ्वरार्च निवासस्थान › असें सत्य पटवून दिल. 

असा हा सावंजनिक बाग सन १८७९ सारी जनेवारीच्या ८ तारखेस 
उघडर्यात आला. ह्यांत अजवखाना ( #पणश्ट्प्ा) ), चित्रसंग्रहारय 
(पा 6997 ), वाद्न-मदिर ( 3४04 8६५०१ ) वगेरे इमारतींचा 

समावेश होतो. सवं प्रकारचे पड्चुपक्षीहि येथ॑ ठेवण्यात आले असून एरवी 
त्यांस हवी असलेली वन्यावस्था येथेहि आनज्ञबाज्ञस निर्माण केटी आहे. 
त्यामुढे त्यांना आपण यथँ ‹ यस्थ › आहत असे वाटत नसेक 

सार्वजनिक बाग ज्या वेढीं लोकांस खुला करण्यांत आला त्या वटीं 
केरेल्या भाष्णांत श्रीमंत महाराजसाहेव म्हणारे-- 

ˆ शहरांत वस्ती अतिशय दाट असल्यामुटे प्रत्येकाच्या घरा्भोवतीं बाग 
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असणं शक्य नार्ही. म्हणनच रोकांच्या सोयीसा्शीं व॒ मनोरंजनासादीं द्या 
सावंजनिक संस्थेचे उदधाटन करण्यांत येत आहि. बा्भतीर श्वेतरिषिरा 
( प्र 6 28९110४ ) शिवायचा सर्व भाग ठोकांकटन साविकं स्वरूपांत 
वापररा जावा अक्षी आमची इच्छा आहि, 2 

प्रजेची गरज ओकखण्यांत व भागविण्यात श्रीमेतानीं मार्मिक वात्सल्यच 
दाखविकर अह ह्यांत शका नाहीं. 

¢ @\ € 

ज्युबिी गाडन 
इ. स. १९०९ सा रोप्य महोत्सव साजरा करण्यात आला. त्याचें 

स्मरणाथ राहराचे कोटाबाहेरीठ एका मुख्य भागीं एक बाग करण्यांत आला 
त्यास ज्युबिटी बाग म्हणतात. द्या जागी पूर्वी दाट वस्ती होती ती कमी 
व्हावा व हाहरांत बाग असावा ह्या हेतूने बाग करण्यांत आला. ये्थँ सायंकाीं 
लोकांची फार गदीं असते. ह्या बार्गेतच गोतमबुद्धाचा पुतव्छा बसविलेला 
असून त्याच्या धम्माची मृलतत्वै व्यासपीटांतील कोणरिलेवर करण्यांत 
जीं आहेत, 

राहरांतीर नजरबागेसभोवताठचा बाग सार्वजनिक उपयोगाकरतां खुरा 
ठेवण्यांत आला आहे. तसेंच सूर्यनारायणाचें मेदिराभोवती ठहान बाग, कोठी 
कचेरीपासून तो थेट प्रतापविलास राजवाड्यापर्यतच्या सडकेचे बाजूस ठिकटि- 
कार्णीं असलेठे बाग, होस्पिटल, कोटेज, हायस्कूक वभेरे सरकारी इमारती- 
भोवती असरेरे बगीचे द्यामुरटेँ श्चहरास बरीच शोभा आरी आहे. 

गुजरात प्रातामध्य जलाश्र्याचे अभावीं बाग हिरवे गार ठेव्णेँ बच कठीण 
पडते. बडोयास जरी नानं पाणी आण आहे तरी तँ बागेला देण्याइतकं 
मुबलक नाही. म्हण॒न उन्हाव्यांत त्या मानानें बागेची फार आबाढ हीते. 
येथें पाण्याचा जर सुकाव्छ असता तर बडोर्दै शहर हँ जणं उपवनांतच रचे 
आहे कीं काय असा भास श्याला असता. 

शिक्षणसंस्था-कोरेज 
इ. स. १९२७ सां ्यालेल्या जलप्रलयाची आठवण अजून लोक विसर 

नसतील अगदी अङ्ाच प्रकारं इ. स. १८७७ सा्टीहि जव जवटछ इतकाच 
भयंकर प्रर आल्यामुर्टे छोकांची बरीच देना उडाटी होती. तेन्हां अदा जल- 

+ ^¢ ^^ ^ < ^ ५ ९. ̂  ५ १५८५ ^ 
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ग्रलयाच्या सावेजनिक संकटापासून बचाव व्हावा म्हएन त्यावेदढीं नुकरत च 
सुरू केरेल्या कृलिजच्या बांधकामांत फेरफार करून चोथरा जास्त उच 
धेण्याचँ ठरवा्वे कागदे. त्यामर्ढे इमारतीस उच्चस्थान प्राप्त होऊन बाह्यांग 
विशेष आकर्षक बनले. ह्या उचस्थानीय इमारती चा सन १९२७ मध्यं आलेल्या 
महापुरात लोकांची धनदोलत बचावण्याकड कसा उपयोग क्षाला हं सष. 
श्रुत आहेच. 

8. स. १८८० साटीं नवा राजवाडा वांधर्ताना शाहरामध्यं कोणत्या इमा- 
रती कोणत्या जागीं बांधाग्यात हँ कांहीं निश्चित ठरविर्ठै न्दते. तरी पण 
सवै इमारती शहराच्या पश्चिमेच्या भागांतच वांधरण्यात याव्यात अस ठरवि- 
ण्यांत आल असावे असा आमचा समज आहे. रेत्वेस्टेरान हेच बहुधा राहरार्च 
कँद्रस्थान स्वाभाविक रीर्तनिं असुं शकते. त्याच्या आज्बाजुस इमारती, 
शहर वगेरे अनायास वसते. 

कोलिजची इमारत अशाच परिस्थितीत आणि विचारानेंच बांधली गेली 
असावी. दुसर असँ की, केपम्ये रहाणाम्या छोकांस शिक्षणविषयक एखादी 
संस्थाहि नसल्यामुटे तराप्रकारची संस्था असावी अक्षी त्यांची मागणी होती. ती 
मागणीहि विचारांत घेऊन हें स्थल निश्चित क्ट असावेसं वाटतै. सार्वजनिक 
उपवनाची जागा देखील नदीकांटीच पसंत केल्यामर्टे ते स्थट देखील 
जाणान्या येणान्यांच्या वाटेवस्च येतं व त्याचा उपयोग उपभोगदहछ्या होतो. 
कसंहि जरी असँ तरी केलिजसारखी संस्था शाहरापासून बय्याच अंतरावर 
राष्ट. सावेजनिक उपवन व केलिज द्या दोहोनीं स्टेशनच्या पूर्वभागीं 
वरीचक्षी जागा अडविल्यामुे तदुनुषंगीक इमारती बांधण्यास स्थ 
म्हणून दुसरे राहि नाही. इतकेच नन्हे तर कलिजच्या भव्य 
इमारतीस साजेसें प्रांगण ठउेवतां अ नाहीं आणि त्यामर्टे त्या इमार- 

तीची छाप जक्षी बसावी तश्ची बसत ना. म्हणन दही भव्य इमारत नगर- 
रचनेच्या ष्ठन जितक्या सुस्थर्टीं बांधावयास हवी होती तितक्या सस्थीं 
बांधली गली नाहीं द्यावहरु जरा वाहृट वार्त. 

ही इमारत इ. स. १८८३ मध्यं बांधून पुरी इ्ाढी. त्यावर खर्च समार 
८ लश्च रुपये श्चाठा. शिल्पशाखन्न मि. चिञ्चम ह्यानीं ह्या इमारतीचे नकारे 
तयार केले. ह्या इमारतीत विशेष वाखाणण्याजोगें असे काम म्हणजे पुमटार्च. 
धुमटाच्या डाग्या व उजव्या बाजुस दोन स।रखे भाग केठे असून इमारतीचा 
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सव आकार सारखा अहि. ही इमारत दोन मजली असून वरचा व खालचाः 
मजला सारखा आहे, 

कोठेजची भव्य इमारत वांधतांना तिचे बाञ्ञचे दोन समान भागवते 
जोडण्यास एक चरस विशाल दाढन अश्री योजना करण्यांत आली. इमार- 
तीच बाह्य स्वरूप डौकदार असून अतिश्चय भव्य व मनोहर आहे. वस्तुराच्राचे 
मुख्य गुण म्हणजे समतोरुपणा, प्रमाणबद्धं मांडणी, उचित याजना हे प्रामु- 
ख्याने त्यांत वास करीत असल्याने ह्या इमारतीच्या विहारत्वानँ मनावर 
बराच वरिणाम होतो. 

केटिजच्या मध्यभागी असलेला गोल घुमट हितुस्थानांत इंग्रजी अमदानी 
सुरू ्ाल्यानंतर पाश्चात्य शिल्पराखज्ञांनी प्रथमतःच बांधला अहि. ही कटा 
नवीनच असल्यामुं सर्वाच रक्ष त्याकड वेधं गेट. म्हएन शाखीय हस्या 
देखीट द्या इम।रतीर्चे महत्व विशेष आहि. 

मुख्य दालन तढमजल्यावर असून घुमट जेथे सुरू होतो तेथे आङि 
अष्टकोनी केली आहे. अङाच प्र धरची आक्रति घडवून आणण्याचा प्रपात 
जन्या युगांत आपणाकडेहि होता, हँ विजापुरच्या गोर घुमटावरून दिसून 
येल. ११० फूट ॒व्यासाचा एवढा मोठा घुमट हिदुस्थानांत इतरत्र कोदेंहि 
नाही. ह्याच्याच खालोखाल येथील कलिजच्या इमारतीचा घुमट येतो. 

घुमटाचे बांधणीची विशेष काठजी ष्यावयाची म्हणजे तो ज्या ठकिणा- 
पासून उभारण्यांत येतो तें त्याचे आधारस्तंभांची मध्यविंदुपासून पस- 
रण्याकडे प्रवर्ति असते. व त्यामु घुमट ज्या भिंतीवर उभारलटेहा असतो 
तिचा कल बाहेर ज्ुकण्याकडे असतो. चोकोनी दालनावर गोलाकृति घुमट 
चढवावयाचा म्हटल्यास चौकनी आङरतीच गोराकृतींत पर्यवसान करार्दे 
रागत. येथील केलिजच्या इमारर्तीत अष्टकोनाच्या आकृतीत चतुष्कोनाची 
समापती विजापुरच्या घुमटाप्रमाणँ केकी आदत्ते, ह्या परिवर्तनां 
पायाशीं घमटाचा परीघ ठहान होतो व त्यामुरढे बाहेर इ्कण्याचा त्याचा 
कठ कमी होतो. 

कृरिजच्या धुमटाचे दोन भाग आहेत, बाहैरीर भाग हटका अप्रून त्याचा 
आधार आत असरेल्या घुमटावर आहि. पायाक्षीं असछेल्या अष्टकोनी 
आकुतीच्य प्रत्येक कोनापासून निघणाय्या कण्यावर बाहेरच्या घ॒मटाचा 
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आकार आहि व आंतील कण्यामधीन जागा विटंच्या छतांनी भरून काटठी 
अहि. म्हणुन त्यास आतील घुमट व बाहेरीर घुमट असे म्हणण्यांत येते. 

ही बांधणी कोशल्यपूर्णं असून ती १५ न्या शतर्कात पलेरिन्स येथे ब्ुनेठे- 
राकी नांवाच्या रित्पश्ाखरज्ञनें प्रचारांत आणी. 

केदलिज्च बाह्यस्वरूप सेरासिनिक म्हणजे मुसरमानी धर्तीवर आहे व 
आंत मात्र निरनिराठ्या आवडीनिवडीनुरूप केलेटँ बांधकाम आहे. अस 
कर्णे इष्ट की अनिष्ट, हा वादमस्त प्रश्न आहे. केलिजच्या वांधणीपासून 
धुमट बांघण्याच्या प्रचारामुटें निरिङ्ञ अमदानीपूर्वो असलेल्या स्थापत्य पद्ध- 
तीव पुनरज्जीवन र. 

केषिजच्या इमारतीचं काम पुरं श्याल्यानंतर भि. चिद्चम विरायतेस गले. 
त्यानेतर त्यांनीं ९०7१ [णञ्परौर ण ४8 ^ प्वाो।द्6ा8 या सभेपुर्े 
घूमट व त्याची राघीय बांधणी ह्या विधयावर एक निवध वाचला. त्यांत 
बडोद येथीर केषिजच्या घुमटा्च भामुख्यानें वर्णन केले होतें 

हायस्कूख 
कठिजच्या इमार्तीतच पूर्वी हायस्कूल बसत असें, पण शिक्षणाच्या 

वाढत्या प्रसारामुटं कठिजची इमारत त्या मानानें लहान पड़ं रागी. म्हणन 
हायस्कूल करतां स्वतंत्र इमारत स्टेरानच्या पूर्वं भागीं व॒कोलिजच्या जरा 
पदे बांधण्याचं ठरविण्यांत आँ. सन १९१३ मर्ये कामास सुरवात होन 
ते काम स. १९१७ मध्यं पुरं साट. ह्या इमारतीचे नकारो सर वृहल्यम इमर- 
-सन ह्याजकडून तयार करविण्यांत आले 

हायस्कूरची इमारत पवत्य पद्धतीवर बाधठी गेटी अहि. छाल विटंचा 
एक थर व पांडभ्या दगडाचा दुसरा अरा कमन रचना असल्यामुके बाह्य- 
स्वरूप चित्तवेधक वाटत. अरी रचना फार प्राचीनकालापासून 
अस्तित्वात असून श्या रचनेस वायज्चेगईन अश्ली संज्ञा आहि. 
कोस्टंटीनोपठ शहरांत ह्या रचनेनँ॑बंधलेी अनेक देवरे, प्रासाद आजहि 
अस्तिरत्वात आहेत. बायक्षंटाइन पद्धतीचें आणसी मुख्य लक्षण म्हणजे मुख्य- 
स्थानीं निदान घुमट अस्षावा. त्याप्रमाणं द्या इमारतींत तीन घुमट आहेत, 
थोडक्यांत सांगावया्चे म्हणजे पाश्चात्य बायद्चटाश्न व पौ्वत्यि भारतीय 
-करेचे थोडेसं संमिश्रण ह्या इमारतीत विसून येते. 



्रीप्तपानोगोप्र4 -- 

1 

भ्रीचिमणाषारं रवर. 



वग्रथ-- 
को 

श्रीसयाजीगोर 
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हायस्कूलच्या शेजारीच ज्युषिली सायन्स इन्स्टिस््ूट ह्या नांवाचे मोरे 
कटिजि स्यां बांधण्यांत येत अहि. ती संस्था फक्त सायन्सच्याच विया- 
थ्यीच्या उपयोगी पडणारी आहे. शिक्षण दिवसे दिवस वात्या प्रमाणावर 
असल्याने व वाङ्मयीन रशिक्षणपेक्षां शाच्रीय (80166 ) शिक्षण विशेष 
मोलाचें वाटूं कागल्यामुे अशा संस्थेची देखील गरज बडोयाला भासत अहि 
द्या इमारतीचं बांधकाम आज सुरं असून तिच्यासादी सहा लाख रुपये 
मंजूर यरे आहेत, 

कीरतिमदिर 
11९68 9 ९४१ पला 9]] कला प 
४४९ (81 71081६6 छपा 11१८8 श ा0€ 

-100 धिक 

थोर महात्म्यांचा थोरपणा सदा सवेकाठ आपल्या नजेरेसमोर असावा 
चिरस्मरणीय व्हावा, त्यांच्या कृतीचंँ रसोदग्रहण करण्याची हटि आपल्या- 
ठायी असावी, आपणहि तत्समान होण्याचा प्रयत्न करावा वगैरे उच विचार 
थोर महात्म्यांच्या चरिजाबहल प्रत्येक व्यक्तिमाजाचे मनांत येतात. त्याप्रमाणें 
श्रामत महाराजांचे ठार्यीं असे नुसते विचारच काय पण ते विचार प्रत्यक्ष 
करृरतीत उतरविण्याची उत्कट इच्छाहि होती. ही इच्छा उत्पन्न होण्यास महा 
राजाच देाटनच कारण असावे. फान्समधीर पेन्थीओंन व इंग्टंडमधील 
वेस्टमिनिस्टर अबे ह्या दोन संस्था पाहिल्यावर आपणाकडेहि असेच एदं 
कीतिंमंदिरि असार्वे असँ महाराजांना वादं छागले असावे. ह्या इच्छेस श्रीम- 
ताच्या सुवणं महोत्सवाचे वेगं मूतस्वरूप आरे व त्यांनीं कीर्तिंमंदिराचा पाया 
ता. १५-१-१९२६ रोजी घातला, 

श्रीमंत महाराजसाहेव त्यावेटीं केलेल्या भाषणांत म्हणारे, ‹ राज्याच्या 
स्वागीण उन्नतीसादीं ज्यांनी ज्यानीं परिश्रम केले असतीर त्यांच्या 
उपकाराची जाणीव असं देणे हं आपटे कर्तव्य अहे. त्याचं कार्य 
आपल्यासमोर चिरस्मरणीय स्वरूपांत रहावेँ ह्या हेतूरनेच कीरतिंमंदिर स्थापन 
करण्यांत येत आहे. कीतिंमेदिरांत आल्याबरोबर ह्या मोज्या लोकांच्या दृरी- 
नानें आपल्या मनांत भक्तिभाव जागृत होतील आणि जे कोणी दर्शनार्थं 
येतीर त्यांच्याहि मनांत अशाच प्रकारचा पुज्यभाव उत्पन्न होल. 
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कीर्तिमेदिर बांधावें अरस सन १९२४ साली ठरटं व त्याप्रमाणे योजना 
तयार करण्याबहल श्रीम्तांची आज्ञा ्ाटी. नेहर्मीच्या पद्धर्त प्रमाणे श्रीम॑तांनाः 
आंखीव चित्र ( ?1908 ) सादृर करण्यांत येत असत, त्यावेीं महाराजानीं 
त्यांत कसकशा उपयुक्तं सूचना केल्या व स्वतःची आवड सुचबिी हँ साठी 
उदाहरणावरून दिसून येहलः- 

१. बडोयांतीर इतर इमारतीप्रमा्णे ह्या इमारतीत देखील घुमट असावा 
असें पूर्वीच्या योजनंत ठरलं होत परंतु ह्या इमारतीत विष नाविन्य दिसार्व 
म्हणून घुमटाएेवजीं शिखर ठेवण्यात यावे अर्स श्रीमंतानीं ठरविर्ह. 

२. कीर्तिंमंदिरात पूर्वीच्या महाराज आणि महाराणीसादीं परे समाधी- 
स्थले असावीत आणि इतर कीतिंभान मंडर्टीच्या पुण्यस्मरणार्थं ॒पुष्कटसे 
कोनाडे ठेवण्याबहठ श्रीम॑तांनीं सांगितरै. 

३. पुं मागे ह्याच जागेला नगरविस्ताराच्या दृष्टी बरेच महत्व येण्याचा 
संभव असल्याने विश्वामित्री नदीच्या फाँस्यावर एक मोठा पूर बांधण्यार्चहि 
सूचित केर. 

४. कीतिमंदिराच्या सभामंडपाच्या पहिल्या स्वरूपांत महाराजांनीं बरेच 
कैरफार करविे. पूवीं सुचविलेटी रचना बांघकाम दृष्टीने भरीव ( गत ) 
स्वरूपाची होती. महाराजांनी सुचविकेली योजना थोडीरी हलकी ( [0४ ), 
पण सुटसु्टीत व व्यवस्थित अक्षी आहे. 

अहा प्रकारच्या सूचना श्रीमतां नीं अनेक वेदां आंखीव चित्र पाहून केल्या 
आहेत वं त्यांच्याच सूचनेनुरूप श्चालेलीं कामें त्यांच्या आवडीनिवदडीची साक्ष 
कलात्मकं स्वरूपांत देत आहेतच 

कीतिमेदिर आणि ज्युबिी सायन्स इन्त्टिटयूट द्या दोन्हीं इमारतींचीं 
बांधकामे सध्यां चाट असल्यामुरं त्याबदहल विष उलेख केडा ना. 

इमारतीवर ्राठेल्या खर्चाची ज॑त्री 
राज्यकारभारच्या अहवालावरून असँ दिसून येत कीं, राज्याच्या उत्पन्ना- 

पेकीं १५ टके उत्पन्न जाहीर बांधकामांवर दरवर्षी खर्च करण्यांत येते. दयात 
रस्ते, पाटबंधारे, इमार्त। व^र॑चा समवे होतो. हीं सर्व कामे ठलेोकान्दी सोय 
सार्वजनिक हितसंवर्धन, वगैरे करतांच करण्यांत येतात. आजपवेतां श्रीम॑- 
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तानी अनेक शिक्षणसंस्था, राजकीय शासनसंस्था ह्यांकडे पुष्कठ पैसे ख्यं 
केठे आहेत. त्यां तीर मुख्य बाती खाटीलप्रमाणें नमुद करतां यतीः 

( आंकडं छाखाचे आहेत ) 

१ केलिज ८३ 
२ मिडल स्कूल १.४ 
३ फीमेल दरेनिंग कोरेिज ०.९ 
४ मेल दरेनिंग केटिज १.९ 
५ म्यु्चियम् २.९ 
& पिक्चर गैरी १.६ 
७ सार्वजनिक बाग ११.२ 
८ ज्युषिली बाग ०.५ 

९ कृठाभवन ५.५ 

१० कीतिंमंदिर ५.१ 
१९१ लक्ष्मीषिलास राजवाडा५२.५ 

१२ मकरपुरा राजवाडा १२.८ 
१३ प्रतापविलास १२.० 
१४ न्यायमंदिर ७.३ 

१५ संडेराव मार्कट १.५ 
१९६ संदर जेठ ७.७ 
१५ हेस्पिटलस् ६.८ 
१८ वोटर वर्कस् २.० 
१९ सायन्स इन्र्टिस्यूट ६.२ 
२० सेंटर लायनरी १.९ 
२१ बडोदं हायस्कूल २.८ 

२२ इेनेज काम २५.० 

वरीरु बावतींत पाट्ब॑धारे, रेष्वे व राज्यांत बडोदं शाहराशिवाय इतर 
ठिकाणी बांधलेल्या इमारतीचा उदहेख केलेला नाही. एकंदर इ्याठेल्या खचौचाः 
आकडा गोटा करू म्हटे तर तो २१ कोटीपावेतां जाईक अरस वार्त. 

उपसंहार 
हा सर्वं खचं श्रीमत सरकार केवन्ठ रयतेच्या सुखासादीं, प्रगती- 

साठी, लोकशिक्षणासाठीच करीत आहेत ह पाहिले म्हणजे मन आनंदीत 
होते, आणि ' कृतन्ञतेचे अश्र ` डोव्यांत जमूं लागतात. सार्वजनिक बाध- 
कामें कठावेरि्यानें देत असठेली साक्ष एेकून प्रत्येक जण उपकारवुदद्धनिं 
श्रीर्मतांना दुवाच देईक ह्यांत रका नाही. 

४९-५०७ 
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श्रीमत सयाजीराव गायकवाड व ललितकला 
( टेखकः--भ्रीयुत दाजी नागदा आपटे बी. ए., एङ्एटरू- बी. ) 

१, मूतिकला. 

विया व संस्कुति यात प्राचीन कढापासून फरक केटा गेडा आहे व तो 
यथायोग्यहि आहे. संस्ुतिविहीन विधा म्हणजे एखादी अडगढीची खोटी 
व सुसंस्कृत विद्रत्ता म्हणजे अभिरुचिपूरवंक श्रंगाररेङा दिवाणखाना, अक्षी 
उपमा दिठी, तर साधारणतः या दोहं तीर फरक ध्यानांत ये. कोणत्याहि 
विषयांतील पुष्क्सा बारीक तप्ञीठ मिरवूनहि त्यायोगे बुद्धीत रम्यपणा 
आला नाही, मनाला प्रसन्नता आढटी नार्ही, वर्तनांत सभ्यता आढी नाही, तर 
तो तपर्लीर म्हणजे नुसती अङग नन्हे तर काय { त्याच्यापासून आनेद्- 
निष्पत्ति मुर्टीच होत नार्ही. याच्या उलट एखाद्या विषयार्चै भाराभर ज्ञान 
नसर्ठे, तरी त्यमु सुव्यवस्थितपणा, मनोहरपणा, रम्यपणा जर बुद्धा 
प्राप्त ह्याङा तर त्यायोगानें ती विहि खुलून दिसते, व म्हएनच बुद्धटा 
सुरेरूपणा आणणान्या साहित्य, संगीत, चित्रकर्म इत्यादि कर्छाची विथेा 
जोड असण्याची आवश्यकता प्राचीनकाढापासून प्रतिपादिरी गेरी आहि, 
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मनुष्या मन हँ अनेक ॒संकल्यविक्पांचै आगर आहे, पण या मनाच्या 
आररावर प्रतिक्षणं आपं प्रति्बिबें उठविणारे संकल्पविकत्पहि अभ्यासा- 
नुरूपच असतात. एखाया दारुड्याच्या मनांत एकाद कल्पना विजेसारखी 
चमकून गेली, तर ती मनमुराद् दारु पिण्याच्या एखाया प्रसंगाचीच, अथवा 
तो जरा अधिक रंगेक असेल, तर दारूच्या रंगाविषयीं ची असेठ; उलट एखाया 
कविच्या अथवा चित्रकाराच्या मनःफठकाबर उटठणारी कल्पना एखाया 
अत्यंत सुंदर देखाग्याची असेल. म्हएनच भरवृहरीनँ ‹ साहित्यसंगीतकला- 
विहीन › मनुष्याला त्याच्या मूठच्या दोन पायांउपरांत आणखी दोन पा्यांचा 
लाभ कल्पनेन करून दिला. ‹ विद्याविहीनः पञ्चः › असं तर त्याने एके दिकार्णी 
सागितर्हेच आहे. परतु गेरसमज न व्हावा एतदर्थ वियाय॒क्त असून तो 
साहित्य-संगीत-कलाविहीन असे, तरीहि व तरच त्याला चतुष्पादांचा 
अधिकारे त्याने बनविला अहि, हाच अभिप्राय दुसम्या एका सुभाषितकारनें 
मजेनें सांगितला अहि. तो म्हणतो, कविता ही जी साहित्यसाम्राज्याची राणी, 
ती स्वयंवर करितांना वैस्याकरणाला आपला पिता समजून त्याकड दुर्लक्ष करिते, 
तकेशाच्याला आपला भाऊ समजते, छन्दास्ञ्याला तर चाण्डालाप्रमार्णे 
मानून ती त्याच्यापासून दूर जाते, ( पण हर्टचि युग अस्पृश्यता-निवारणा्चें 
असल्यामुटे छन्द्ःशाक््यांचा आदपुरुष जो फिगर त्यालाहि उच्चवर्णी लोक 
हरीं जवक करू लागे अहित ), यक्ञयागां चँ बिधिविन्ञान जाणणास्या 
मीमांसकाला ही कविताराणी नपुंसक मानते; अर्थात् त्याच्याविषयीं तिङा 
टेरामात्रहि अद्र नसतो. ती फक्त कान्यांकाररूपी साहित्याच्या रसवेत्या- 
लाच पसंत करते, येथ जे कवीला लागु तेच भवहरीच्या दंडकप्रमार्णे, 
सर्गातज्ञ, व चित्रकार, मूतिकार, रिल्पकार यांना छागं आहे. अर्थात् ससंस्कुत 
( ५५४८८७१ ) पुरुषाला या विषयाविषयीं प्रीति असटच पाहिजे व 
ती तक्षी असतेहि. 

श्रीमंत महाराज सयाजीराव गायकवाड याच्या क्किर्णीं तर दही 
प्रीति जन्मतःच होती, हं अरत्यत॒ आश्वयकारक आहे. हं “ अशिक्षितपटुत्व 
कसं आँ हा खरोखरीं मोडा चमत्कार आहि. महाराजा च दत्तविधान त्यांच्या 
वयाला बारा वर्षं होण्याच्या सुमारास श्रे. त्या वेटीं त्यांना ^ श्रीगणे हि 
येत नन्हता. त्यानंतर त्याच्या शिक्षणास आरंभापासून सुरुवात शारी. ते 
शिक्षण ६ वर्षं परवतो र्ट. हर्टीच्या काटा तहि श्रीगणेपासून सुरुवात करून 
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६ वर्षे हेईपर्यत्चै कोणाहि मुखाच शिक्षण कित्ती हेते ह पाहि म्हणजे 
त्यावरून महाराजजांना या सहा वषाच्या कात शिक्षणाचा छाभ कितीसा 

द्याठा असे याची कल्पना सहज यदस. हष्ठीच्या काठीं शिक्षणाला आरंभ 
केल्यापासून ५ वर्षे केवर मराठी शिक्षणांत जातात व सहाग्या वौ साधारणतः 
इग्रजीला सुरुवात हेति. श्रीमंत सयाजीराव यांना मराठी, गुजराती, इंग्रजी व 
उतुं अका चार भाषा आरभापासूनच हिकविण्यास सुरुवात केटी, व त्या 
चार भाषांसाी चार निरनिराटे मास्तर ठेवण्यात अले. यावरून त्याची 
किती ओडराताण होत असे व कोणत्याहि एका भाषेचं रिक्षण मिरकिणें 
किती कटिण गेट असे याची कल्पनाच कर्णे बरं ! अर्थात् भाषाविषया- 
शिवाय इतर कोठल्याहि विषयाकडे लक्ष देण त्यांना अश्षक्यच होतै. यानंतर 
सन १८८१ साली त्यांना अठरा वर्षौच्या वयांत संपूर्ण राज्याधिकार सौप- 
ण्यांत आरे व यापुटी सहा वर्षे आपल्या राज्यात फिषून व राजधानीच्या 
जागीं राहून राज्यकारभाराचं प्रत्यक्ष रिक्षण व॒ अनुभव वेण्यांत त्यांना 
घाटवावीं लागी. यानंतर सन १८८७ साली त्यांनीं युरोपची पहिली सफ़र 
केटी. अर्थात् ती करीपर्यत साहित्य, संगीत, रित्प अथवा चित्रकला इत्या- 
दिकाची नुसती तोडओक्ख देखील करून घेण्याची संधि त्यांना मिकाटी 
नाहीं ह स्पष्ट दिपून यते. असं असतां, पहिल्याच य॒रोपच्या सफरीत 
त्यांनीं निरनिराव्या दांत शित्पकलेचे, मूतिंकलेचे, व चित्रकलेचे जे नमने 
पाहिले, त्यावर त्यांनी जे आभिप्राय दिर आहेत, ते पाहतां मन आश्चर्यचकित 
होते, व त्यांना या ररितकलांची जन्मजात अभिरुचि होती असँ प्रतीत 
हरते. महाराजांच्या कारकीर्द्च्या आरभापासून व्यवस्थितपणा हा त्यांचा 
अप्रतिम गुण ृष्टोत्पत्तीस येतो व ॒त्यायुरढेच त्या कारपासून त्यांनीं रिहि- 
रेलीं पत्र नीट पद्धतज्ञीर तीन राखून ठेवण्यात आढीं आहेत. त्या पत्तून 
हे कङितकलांबदकचे अभिप्राय त्यांनीं व्यक्तं केले आहेत. ते वाचके म्हणजे 
उत्क्रुष्ट कलाभिज्ञाच कसब त्यांच्या अंगी इतक्या अल्प व्यातं व॒ अशिष्चित 
स्थितीत असल्याची खात्री पटेल. उदाहरणार्थ, या परहिल्याच प्रवासांत 
ते रोम येथें गेरे असतां संट॒पीटर्सच्या प्रचंड मदिराबदठ ते लिहितात, 
‹ त्या मंदिराबाहेरीठ चौक अफाट व॒ भव्य आहि, पण मंद्राच्या पुढचा 
भाग अगदीं बेडोर असून त्यामु्े मुख्य मदिराची रोभा कमी हेति. म॑दि- 
राच्या आंतला भाग भव्य आहे व॒मंदिराच्या छताच्या मुख्य कमानीला 
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स्प नक्षी केटी आहे, पण या अतिराय नक्षीमुढे तिचा भव्यपणा नाहा 
-क्ञाला अहि. › त्याचप्रमाणें ते उहैनिसला गरे असतां तेथील प्रसिद्ध सर 
-माकैच्या मंदिराचें ज वर्णन त्यांनीं केरे आहे, तें त्यांच्या कलावित्पणाये 
संद्र उदाहरण अहि. ते म्हणतातः-“ या मंदिरांतील अत्यैत सूक्ष्म व भर- 
घोस नक्षीकाम पाहि म्हणजे पदोपदीं हिंदुस्थानांतीर शिल्पकलेची आठवण 
होते, व इटलीतीर अशा सवं नश्चीकामाचं उद्रमस्थान हिदुस्थानांत 
असल्याची जाणीव होते. कारण पाश्चात्य शिल्पकलेहून हँ नक्षीकाम अगदीं 
निरे अस दिसून येते. तिकडीठ रित्पकलेचै स्वरूप शुद्ध, 
परंत॒ सार्ध, मन्य, पण सखोल, व॒ विश्चाक पण समर्याद 
अहा स्वरूपाचं असते. युरोपांतीरु एकंद्र शिल्पकलेच्या त॒लनेने पाहतां या 
मदिररातीक व इटलीर्ताल इतर ठिकाणच्या नक्षीकामाच्या विपुरतेची ही 
पद्धति पाहण्यासारखी भासते, या मंदिरं तीर एश्वर्य, मोहकता, ब प्रका 
त्यांत मनमुराद् वापरण्यांत् अल्ला संगमरवरी दगड व सोनरी काम, त्यांतील 
लाल, जामढा व ताबडा हे रग, त्यांतील भिंतीवरीछ चित्रांत दिसन येणारा 
भडकपणा हे सवं गुण पोर्वात्य असून, तत्वतः ते पाश्चात्य रिल्पकरेहून भिन्न 
दिसतात. ” त्यानंतर ते मिलन यें गेढे असतां तेथीरु केँंथीद्लबहल ते 
छिहितातः~ त्याच नक्षीकाम पाहून तर ॒मनुष्याची मति गुंग होऊन जाते 
त्याचे असंख्य कठस, शिखरं, कोनाडे, व त्यांतील १९२३ पुतठे हे सर्व 
निःसंशय नाज्ञक व भव्य आहेत, पण त्या सर्वात एकात्मता आटटन येत 
नाहीं. या सवं ह श्यांचा एकंदर परिणाम जरी मनावर अत्यंत विस्मयकारक 
असा होतो, तरी त्यामुटें चित्ताला श्ांतता व समाधान प्राप्त होत नाहीत. या 
मद्राच्या आंत गेल्यावर मात्र, तेथीक उच्च व अफाट छत, त्यांतील सहारे 
एकोणपीं पुतचे व ॒संगमरवरी दगडाच्या खांवांचा चक्रव्यूह पाहून 
अंतःकरणांत असा एक प्रकारचा उदात्त व भक्तिपूर्णं विकार उत्पन्न होता की 
त्याच वणन करणे अशक्य आहि, 
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अदाच प्रकारानँ अनेक रित्पाचं जँ वर्णन श्रीमंरतानीं आपल्या पर्ातून 
विटँ जहि, ते वाचके म्हणजे, त्यांची कलाभिरुवि ही सहज आहे, या म्हण- 
श्याची यथार्थता पटेल. अश्चा प्रकार अनेक वर्ष सर्वं पृथ्वी पर्यटन अनेकवार 
करून त्यांतीक सवं कलच अत्यंत सूक्ष्म अवलोकन त्यांनीं कटे अदि. 
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यानंतर पद ते इ्टंढांत गेल्यावर तेथील प्रसिद्ध चित्रसंग्रह असेही 
ˆ नैरानठ गेरी › पहाण्यास ते गेटे. त्याबहल ते म्हणतातः-“ इतका उत्कृष्ट 
चित्रांचा संग्रह इतक्या भिकार इमारर्तीत ठेवलेहा पाहून मनाला धक्ताच 
बसतो.” ही इमारत एकंद्रीनें पहातां द्रफटगारचोकाला गाबोर असल्याप्रमार्णे 
दिसते, याच चोर्कातीर नेल्सन्चा पुता तर इतका बेदब दिसतो कीं 
विचारूच नये ! त्या पुतठ्याचा चब्ुतरा इतका अप्रमाण लहान आहि, व 
त्यावरीरु तो पुतव्ा इतका उच आहे कीं, तो पुतव्छा नसून एखादा बांवृचा 
सकाटाच आहे असँ वाटते. 

अर्थात् त्यांच्यासारख्या स्वराज्यप्रेमी राजाला त्या सर्वं कलाची प्रति- 
छापना व उन्नति आपल्या राज्यांतहि यथाशक्ति करावी अदी इच्छा न होणें 
अ्क्य आहे, या दृष्टीने त्यांनीं मूर्तिंकठेकडे आपे रक्ष॒ वटविर्छे. र्यानीं 
सन १८९३ सार्लीं इटलीतून “ फेरिसी ? या अप्रतिम मूर्तिकाराला बडोयास 
आणविङे व त्याला सन १८९७ परयत ठेऊन पेन त्याच्याकड्न अनेक 
आरसपानाचे व बोह्चचे पुतटे तयार करवृन पेन त्यांनीं ते हीं राजवाङ्यां- 
तृन ठेविले आहेत. हा मूर्तिंकार फार अप्रतिम कटाविद् होता. त्याने बन- 
विेल्या पुतन्यांतीर दरक अवयवांतुन उत्कृष्ट कारागिरी दिसून येत आहि. 
सक्षम गोष्टीतहि यथातथ्यता आणणं हा त्या कां पूर्तिकटेचा गुणविरोष 
मानल जात होता, व त्याप्रमाणें डोक्यापासून तों तहत पायाच्या 
बोटापर्यत सर्वं अवयवांत इबेहूबपणा व॒ सत्यता त्यानै आणिी 
आहे. हृष्टं या कलेसंबंधानं दृष्टि भिन्न स्ञाली आहे. मुख्यतः 
चेह््यांत व मूर्तीच्या आवेशांत अथवा पाविव्यांत त्या पुतव्याची 
मूक कल्पना व्यक्त करून बाकीच्या अवयवांक्डे फारस रक्ष यावयाचें 
नाहीं, अक्षी हष्टीची या कलेची हृष्टि आहे व हिला त्या विषयाची ४०1१ 
प्रश्ा6ण अथवा ^ स्थूलहष्टि ' असं नाव देण्यात येते. फेटिसीची दृष्टि 
अर्थात च तत्कालीन असल्याने त्याच्या पुतठ्यांत सूक्ष्म गोर्टीत यथातथ्यता 
उत्कुष्ट साधरेटी आहे, त्याच्या पुतव्यांत श्रीमंत सौ. महाराणी साहेनांचा 
आरसपानी पृणाकृति पुतवा उक्कृष्ट साधा आहे. चेहस्यावरील तेजःपुंज व 
सुबुद्ध मुद्रा, उमे राहण्याची ढब, नेसण्याच्या चुण्या वेर सद्र साधल्या 
आहेत, या शिवाय श्रीमंतांचे वडीर काशीराव गायकवाड यांची बसलेरी 
परणं मतिं बश्च धातूची बनविढेटी प्रेक्षण आहे. हातांत तलवार, बसण्यार्चे 
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वीरासन, मोदे जुन्या पद्धतीचं पागोटं पि्दार मिरा, चण्याचा आगरखा व 
सुरवार हीं सवं फारच सुंद्र साधी आहेत. त्याचप्रमाणे श्रीम॑ताचे उभथपुन्र 
के. श्री. फत्तेसिंहराव व जयसिंहराव यांची जोडी उभी असल्याचा बँस्चचा 
जोड पुतदटाहि फार सुद्र आहे. श्री. फततेसिंहरारवानीं स्कोटलंड देांतीलः 
पोषाखाप्रमाणे कोट, किल्ट, हायंडर टोपी, व पायमोजे घातठे असून श्री. 
जयर्सिंहरावांच्या हातांत लोखंडार्चे फिरविण्यार्चे चाक आहे या शिवाय 
लक्ष्म विलास राजवाभ्याच्या मुख्य पोचंम््यं पाणी वाहणारा भिस्ती, नाचणारी 
बाई, दोन चित्ते व त्यांना पाकणारे रक्षक, सारंमीवाला व एक संन्या्ञी यांचे 
पुतचे-भर आकाराचे न्ह -ठेवले आहेत, त्या सर्वांच्या चेहम्यावर त्या त्या 
प्रकारचा भाव फार सुद्र वठटविला आहे. या शिवाय मुख्य द्रबारच्या दिव।- 
णखान्यांत या राज्यांतीठ पूरवीचे दिवाण काजी राहावुद्रीन, लक्ष्मण जगन्नाथ 
व॒ मणिभाईं जसभाई, यांचे अर्धपुतटे ठेवले आहेत. ते सर्ब 
सुद्र आहेत. त्याचप्रमाणें बयाबासाहेव घाटे, व वाजीरावसाहेव घाटगे, 
( श्री. सो. महाराणीसाहेवांचे मातापिते ) यांचे अर्धपुतटेहि त्याच कुसरीवे 
आहेत. पण या सर्वापिक्षां फेटिसीचा सर्वात सुद्र पुतढा म्हणजे ‹ हातांत 
वेढुक घेतलेला अरब शिकारी ` याचा होय. तो मुख्य जिन्याच्या कटञ्यावर 
उभा केढा आहें. तो कटेच्या दृष्टी फारच सुद्र साधला अहि. त्याची ती 
सडपातठ पण चपल शरीरय, तीक्ष्ण दृष्टि, धाडशी व बेफिकीर मुद्रा व 
बदुक धरण्याची एेट हीं सवै वाखाणण्याजोगीं आहेत. हा करागिर येथे 
४।१् वर्षं हाता. 

यानंतर सर जेजं फेम्टन् नांवाचा एक कारागीर श्रीमतानीं कांहीं वर्षा- 
पूवीं येथे आणला हेता. त्याच्या हाते एकच काम, पण फ़ारच संद्र असे 
करवून ते येथील म्नुञ्चियम् मध्यं ठेवलेले आहे. रोमश्चहर स्थापन करणारे 
महापुरुष रौम्य॒लस व रीमा हे ठहान असतां त्यांना एका लंडगीनँ स्तनपान 
करवृन ठहानाचे मोठे केठे अक्षी आख्यायिका आहे, तो प्रसंग या 
पुतच््याच्या समूहांत दाखविरा आहि. तो फार अप्रतिम आहे. 

या विवाय आर्ल्बट॒ठेँफ्ट नांवाचा एक मूतिंकार श्रीमंतांनीं आणविला 
होता, त्याच्याकद्ून स्वतः महाराजांचा पुतब्धा तयार करवृन वेतला आहि. 

यान॑तर सन १९१४ साठांत व त्यानतर पुन्हां सन १९२५ 
सालंत फर्णद्रनाथ बोस या बेगाली कारागिरास्त महारा्जानीं 

५३-५8 
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आणून देक्षी कारागिरीस उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न केला. त्याने 
केलेले लहानमोढे अनेक नमूने राजवाड्यांत ठेवलेले आहित. श्रीमेतांनीं 
त्याला सयाजीपदक देऊन त्याचा गोरवहि केरा. पण एकंदशनें पाहतां 
दिडुस्थानांतील मूर्तिकारात अग्रपूजेचा मान महाराष्वीयांनाच यावा लागे, 
कारण म्हाते, फडके, गोखले, तालीम, कोल्हटकर, करमरकर हे सर्वं 
उत्क्रुष्ट कारागीर महाराष्रीयच आहेत, 

यापेकीं फडके यानीं केठेला एक पुतठा श्रीमंतांनीं खरेदी करून तो येथीक 
म्यु्चियमूमध्यं ठेविरा आहि. एक म्हातारा ब्राह्मण हातांत पोथी षेऊन 
वाचतांना बसल्याबसल्याच इकली धेत असल्याचा हा पुता आहे. म्हाता- 
त्याच्या गल्याच्या व अंगाच्या शिरानशिरा त्यांत व्यक्तपणें दाखविल्या 
असून, पोथी वाचण्या्च कतंव्य करण्याची इच्छा व वयोऽवस्थानुरूप येणार 
निद्राजन्य शोथिल्य यांचा संगम यांत सुद्र शतन दाखविला आहे. 
याशिवाय रा, तालीम यांनीं बनविडेला ^ रस्त्यां तीक भिकारी ` हा पुतढटाहि 
त्यानीं खरेवी केला आहे. 

या महाराघ्रीय मूतिंकारांतच वरच्या द्रज्याच्या कलावानांत श्री. कोल्हट- 
कर यांचा दज छागतो, येथील काभवनांतुनच शिकून ते तयार ज्ञाठेले 
असल्याने ते सवस्वी ` स्वदेशी › आहेत. त्यांच्याकडून श्री. महाराजांनीं 
आरभीं आपरे वडील वधू श्रीमंत आनंद्राव गायकवाड व दिवाण व्ही. पी. 
माधवराव यांचे अधेपुतले तयार करवृन पेन ते द्रबारच्या दिवाणच्रान्यांत 
फेङिसीच्या पुतव्यांच्या जोडीनं बसविले आहेत. ते इतके उत्क्रुष्ट साधके 
आहित की, ते कोल्हटकरांनीं केल्याची माहिती असल्यारिवाय कोणास 
कल्पनाहि हाणार नाही. याशिवाय त्यांस्या स्टृडिओमध्ये स्वतः दोन 
दोन छ्रास याप्रमाणे पांच वेटां “ बेठढी ” देऊन श्री. महाराजांनीं आपला 
स्वतःचा भर आकारी पुतब्टा तयार करविला आष, तो हषी नवसारी मर्थ 

दाव ब्रोरटिगमध्यं उभा केषा अहि. त्याचं छास्ाचित्र देण्याचा मोह आवरत 
नाही. श्री. महाराजांप्रमाणेच श्रीमंत सो. महाराणीसाहिबांनींहि कोल्दट- 
कर रयाच्याकद्ून एक सोन्याचा सुमारे दीडक्षे तोर्््याचा संद्र गणपती 
तयार करविला अहि. श्री, कोल्हटकर हे सर्व हिदुस्थानभर प्रसिद्ध आहेत, 
त्यांचा अमदाबादु येथीठ लोकमान्य टिकक यांचा पुतढा, छष्टीर येथील 
देभक्त लाला ठजपतराय यांचा पतढा, सर गंगाराम यांचा परतरा, बदमोय्या- 



ध्रीसयाजीगोरवमप्र॑थ-- 

मूर्तिकार कोत्दटकरकरत श्री महाराजसहदेबाचा परतरा. 
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तील विहलकरीडाभुवनांतील शिवाजी महाराजांचा अर्धपुत्ा हे सर्व उत्कृष्ट 
मू्तिकलेचे नमुने आहेत. नेक्च धातुच्या अमर इतर धातूच्या मूर्तिं ओतण्या्चें 
कार्य ते स्वतः करितात व चौपादीवर बसविण्यासादीं मूर्तिकार फडके यांनीं 
केलेला रोकमान्यांचा पुतव्ठा ङवकरच याच्या हातून ओतविला जाणार आहे. 
त्याचा स्टूडिज येथंच आह. 

नुकतँच॑ येथे एक प्रदशेन भरं होते, त्यांत श्री. कोल्हटकर याचेच शिष्य 
रा. चन्हाण यांनीं केलेला एक शादूचा पतढ। श्री. महाराजांनी विकत घेतला 
अहि, त्यांत एक पाथरवर हातांत छिन घेऊन हातोड्यानें दगड़ फोडीत अह, 
असा देखावा वर्णिला अहे, त्यांची कृती नवीन होतकरू मूर्तिकार या माना 
बरी अहि. 

या व्यतिरिक्त येर्थे वेढोवेी श्री. महाराजांच्या आज्ञेनँ अनेक प्रदरं 
भरविङीं जातात, त्यांतून फडङे, गोखरे वगेरे कारागिरांचीं शाड्ची, मेणाची, 
चित्र वगैरे मांलीं जातात. अशाप्रकारे श्रीमंतानीं मूर्तिकलेला आपल्या 
राज्यांत उत्तेजन देऊन आपली सुसंस्कत अभिरुचि दुर्शोविरी आहे. 
याशिवाय या कलेच्या अभ्यासकांना व ॒रसिकांना उपयोगी पडणारा संग्रह 
येथीर मोस्या पदार्थसं्रहाटयांत आहि. हिदुस्थानां तीर मोज्या पदार्थसंग्रहालयांत 
बडो्याचा नवर पुष्कटढच वर रछागतो. त्यांत कटो प्रकारच्या कलाकुसरीचे 
नमने ठेविके आहेत, त्यांतच प्राचीन ग्रीक व रोमन मूरतिंकराच्या पुतच््यांच्या 
उत्कृष्ट प्रतिङृती यें शादूच्या पण रहान आकाराच्या करून ठेविल्या आहेत. 
त्यात “ मिलो येथीठ ग्हीनस॒ › " व्हीनस् डी मेडिसि ` सारखे उत्कृष्ट नमूने 
उेविङे अहित. शारीरिक सेदर्याची अत्युत्कृष्ट कल्पना व नि्मेति यांत मीस 
देराच्या तोडीला अज्ञनहि कोटला ददा उतरा नाही. अशा ग्रीस देांतल्या 
क।राभिरीच्या नमुन्यांतहि वरीट दोन पुतढठे सर्वोत्कृष्ट गणे जातात. खो 
मूतिकाररानी त्याच्या अवयवांच्या प्रमाणाचा, सोष्ठवाचा, सौदर्याचा आबि- 
भावराचा अभ्याप्त केला आहे, तथी ̀ अजून त्या पुतव्यां च खरं से।दर्य त्याच्या 
हस्तगत श्या नाष. कारण तका तोडीचे दुसरे पुतरे अजुन निर्माण न्ने 
नाहीत. तथापि त्यांच्या खाशोलराङ असा निजलेल्या इन्हचा ज्ञु संगमरदराचा 
भर अण्कृतीहूलहि थोडा मोडा असा पुतका ^ फेटिसी गन तयार करवृन येरि 
पदरा्थंसग्रहा रयां वच ठेविङा अहि, तो ज्रतिस अहि. 
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या भ्रीस देश्शांतीट कारागिरीच्या नमुन्यांप्रमार्णेच पौरस्त्य कारागियीचा 
एक उत्तम नमुना म्हणून जपानांतून आणलेला व येथील ज्युबिली वागत 
बसविलेला कमलासतस्थ बुद्धाचा प्रचंड पुतढ्धा होय. आर्यपद्धतीच आध्यात्मिक 
तेज या पुतल्याच्या चेहम्यावर दिसून येते. एवढा प्रचंड पुतव्ा कसा ओतला 
असेठ हं आश्चयं वाटते. महाराज जपानांत प्रवासाक्त जातेवेव्ठी तेथृन रत्यानीं 
हा आणवृून मोभ्या समारंभानं तो या बार्मेत रशाहराच्या मध्यभागीं बसविला 
आहि, त्यामुटं त। जातां यतांहि सर्वोच्या अवलोकनांत येऊ शकतो. 

या शिवायचा मूर्तिकलेचा एक उत्तम नमुना म्हणजे येथील सार्वजनिक 
बागेसमोर उभा केलेला श्रीमंत महाराजांच। अश्वारूढ पुतव्डा होय हा श्रीमं- 
तानी स्वतः करविलेटा नसून त्यांच्या उत्तेजनानें तयार इ्यषेल्या त्यांच्या 
प्रजने त्यांच्या विषर्यींचं आपटे प्रेम व आद्र व्यक्त करण्यासादीं सा्रजनिक 
व्गणीने उभा केठेला आहे. चवुतय्याची उची, त्या माननं घोड्याची उची, 
व त्यानंतर महाराजांचा लष्करी पोषाखांतीट पुतब्ा, या सर्वारचं प्रमाण फार 
चांगले साधं आहि, हा पुतठा इरवेटवुड नांवाच्या कारागिराकडून तयार 
करवून सन १९१२ सारं बसविला आहे. शहरांतीर एक प्रमुख स्थानी 
खसविल्यामुटे अखिरु नगराच्या हितासादीं निरंतर दक्षतेनँ राहणाय्या उयत 
पुरुषाप्रमाणे तो उभा असकेला पाहून कलारूपानं प्रजेच्या बुद्धीच्या विकासा- 
विषयी जाग्रत असरेल्या या राजपुरुषाच दन अनेक दृष्ठीनी अन्वर्थक आहि 
असं भासते. 

यानंतरचा मूतिकलो त्ेजनाचा मोठा उपक्रम म्हणजे यर्थ बाधं जात असलेले 
कीरतिंमेदिर है होय. यरोपांतील मोटमोगल्या देत “9]] ग [५716 
असतात, व त्यांतून त्या त्या देांतीर प्राचीन प्रसिद्ध पुरुषाचे पुतटे ठेवण्यात 
येतात. त्यामु्े गत विभूतीचं प्रत्यक्ष दशन श्चाल्याचा आनंद् व समाधान 
पुदीर प्डिीला होतो. इण्ठंडांत लंडन येथीर वेस्टमिन्स्टर रवे येथील प्रसिद्ध 
राषट्रपुरुषां चा प्रतिमासंग्रह तत्रस्थाना निरतर स्फर्तिजनक ज्ाटेला आहे. त्याच 
शहरांत ‹ मादाम तुसाड ' नांवाच्या एका बानं एक मेणाच्या चित्रांचा अपूर्व 
संग्रह स्थापन केला अहि. त्यांत सर्वं जगांतील मोटाल्या विभूतीचे भर 
आकारी पु ठे करून ठेवले आहेत. महात्मा गांधी दुसय्या गोलमेज परिषदेसार्दी 

विलायतेस गेले त्यवेर्टी त्यांचाहि पतव या संग्रहासादीं करविण्यात आल्याचं 
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चत्तपज्रांत प्रसिद्ध॒ क्चाटें हेते. तश्ाच प्रकारचा संग्रह-अर्थात् येथील 
राज्याच्या व साधनांच्या मानानं करण्यासाठीच कीरतिंमदिराची योजना केटी 
असून त्याची इमारत चाट आहे. हँ कीर्तिमंदिर केवठ हृश्यदर्चनासार्टीच 
राहणार नसून, त्यांत प्रतिवषीं उत्तमोत्तम वक्त्यांचीं विद्रत्तायुक्त भाषणे कर- 
विण्याचीहि योजना महारार्जानीं केटी आहे 

अशाप्रकारं शाक्य तितक्या रीतीने मृतिकटेला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न 
महाराजा नीं स्वं आयुष्यभर केटेटा आहे व अजूनहि ते करीत अहत. 
तथापि त्यांच्या प्रयत्नांचा आस्वाद् ेण्यास जनता तयार श्याली पाहिजे तक्षी 
होत नाही. पुष्कढ वेढां या चित्रसंग्रहांत्न जातांना, चारतां चाठतां ओद्च- 
-रती दृष्टि त्याकडे फैकून पर्दे जाणारे रोकच अधिक दिसतात. एका दृष्टीने 
ह स्वाभाविक आहे. कारण गायनकलेप्रमार्णेच पूर्तिकला काय अथवा 
चिनरकला काय या सवं कर्लाची अभिरूचि संपादन करावी लागते. गोड 
आवाज व मधुर सुर हे सर्वाना-पशुपक्ष्यांनाहि-प्रिय असतात. पण गायनकला 
ही फार थोड्यांना हय वाटते; त्याचप्रमाणे सुंद्र म्हणजे तारुण्य व संँदर्य 
यांनीं युक्त असलेल्या व गोडस अवयवाच्या एखाया तरुणीं चित्र साधा- 
रणतः स्वाना आवडे, तरी चित्रकलठेच्या दृष्टीने ^ पोथी वाचणाय्या व 
रारीराच्या रिरनरिरा दिसणाप्या, मांसाची ब्योढी लोबणास्या व हाडेंहि 
त्वचे केवट आछछछादल्याप्रमाणें दिसणान्या,  फडक्यांच्या पुतठर्यांतहि 
सोंद्या ची प्रतीति कलाविदाला होऊ शकते, ती केव स्वसंपा्य आहे. रग्हेन 
डाइक या चित्रकराकेविदानं असेच उद्धार काढले अहित. तो म्हणतो, 

^ & ८० 1त८४ चजपात् ०8 & एष्डपत्तणि। ९४; एप एर्भ्पत्त 
66 40९88 ००६ चाशा ॥ालालङग ५06 इत्र 0४ ०५86) 0पा१९५ अला 
07 ॥6 एरल्ल एष्णृ०ष्ध्ठण म प्6 ६080. = ६ एह पा इ०फटणण्ट 
फ 17100) 8१६९8 1016 10 0पा 6०9] 80 8००08066 फ्नप९. 
{५86 0676 18 ० प्र प्र€ ४९६. "` 

कोणत्याहि चित्राची कल्पना सुद्र असरीच पाहिजे. पण यर्थ सवर्य 
म्हणजे, सर नाक, गांडस खांदा अथवा प्रमाणबद्ध॒शरीरयष्टि, हेच नब्डे; 
आपल्या भावनात्मक व॒ सहृद्य अंतःकरणाला जाऊन भिडेल असं हर्य 
असे तरच तं सुंदर. तं तसं नसल्यास त्यात कांही कला नाहीं असँ 
म्हणावे लागेल. 
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सुदेवां अशा संवर कठेचा संग्रह येथै असून तो आणखी वादं धातला 
आहे. त्याचा अभ्यास करून आपली सौदर्याभिरुचि जागतं करूम तिलाः 
सुस्त करणें व तद्वारं एक प्रकारच्या निर्म ष निर्भेक आन॑दाचा आस्वाद 
घेऊन नित्याच्या शुष्क व रुक्ष जीवनांत रम्यता आणण, हें सर्वाना साध्य 
आहे. महाराजा साधनसामग्री तयार केटी आहे. तिचा उपयोग करून षेणे 
ज्यच्या त्याच्या हार्ती आहे. 

२. चिच्रकला, 
चित्रकला ही मूरतिंकठेची वर्हणच आहे; व म्हणून मूर्तिकलेला आश्रय 

देणाय्या श्रीमंत महाराजां्चे लक्ष चित्रकटेकड़हि जार्णे अगदी स्वाभाविक 
आहि, विरोषतः पुवं वयांतील युरोपच्या प्रवासांत तिकडीर चिचम॑दिरं अवलो- 
कन केल्यावर त्यां ची मूढ्नची अभिराचे जाग्रत उहावी व आपल्या राज्यातहि 
या अभिजात कलेला उत्तेजन देण्याची प्रेरणा त्यांना ब्हावी हंहि साहजिक 
आहे, श्रीमंतांनी विलायतेतीर सवे प्रसिद्ध ॒चित्रमेदिरं सृक्ष्मपणानें अवलोकन 
केली होती, व त्यांतील विरीबहलचे आपले मार्मिक अभिप्राय आपल्या पत्ना- 
तून अनेक वें त्यांनी व्यक्त केलेले आहेत. एकीकडे राज्यकारभाराचें सरढ 
काम करीत असतां इसरीकंडे संस्कृतीच्या खास भागाचा विचारहि त्यांनीं 
चालू ठेवला होता. राज्यकारभाराचें काम हं व्यावहारिक सरधोपट व सरछछ 
रेषर्तील असतें, तर चित्रकलेच्या वक्र रेषांत सांठविङेल्या सैौदयीची प्रतीति 
होण्यास तिकडे मुदाम वदन पहावं लागते. एका सुंदर इंग्रजी कवितेंत म्हटले 
आहे की, 

9019160४ 18 ८०९ 16 न वप्त. 
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ˆ कर्तव्याची मारेषा सर असते, तर सौंदर्या ची रेषा वक्र असते; पण 
एकीचा अवटे केला कौं, दुसरी आपोआप आप्या मागे येते. › आपल्या 
प्रजेची शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक, सांस्कृतिक वैरे सर्ब प्रकारची उन्नति 
घडवृन आणे हा राजाचा सरक कर्त॑व्यमार्ग क्लाला. पण तो आचरीत 
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असतां सांस्कृतिक कल्याणांत प्रजेला वक्ररेषादर्ित चित्रसोदर्याचा ठाम 
कर्णे हं ओघार्नैच प्राप्त हेर्तै. व वस्तुतः संस्कृतीचा इतिहास म्हणजे सौदर्य- 
प्रतीतिसाठीं केठेल्या प्रयरत्नांचा इतिहासच होय. ““ 7९ ४8० 0 
ताण्णाकषप्रजा 18 16 80 ण प्€ वहर्लणूणपणप ० फत्08 600८8 
०0 भ 081 18 ए6अप्रपि] 9०त् ००१. 

दुसम्या एकानं असे म्हटले आहे कीं, 
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या जरगांतीर सवे वस्तु नष्ट ्चाल्या तरी कला शिक राहते, राजांचीं 
सिंहासनं नष्ट ्ञाटी, तरी त्यांचे पुति राहतात, रजे गरे तरी रत्या्चीं 
आक्रतियुक्त नाणीं राहतात. 

या सूरक्तिप्रमाणें सनपूर्वं ३१००० ची माहंजोद्रो वं हरापा येथील चित्र, 
मूर्तिं, पुतठे वगेरे अजून अस्तित्वांत असून तीं आतां सांपडल्याने, त्यांच्या 
आधारनेंच या कालच्या इतिहासाचा मागोवा षेर्णे भाग पडत आहे. अनजं- 
ल्याची चित्रकला, हीहि सनपृवे पहिल्या रातकांपासून सनोत्तर सहाग्या 
रातकापर्यतचा इतिहास दाखविते. युरोपांतहि तेराभ्या शतकातल्या सिव्य् 
व॒गियोतो पासूनची चित्रकला अजून उपरुन्ध॒ असल्यानै त्या व्या 
देशातील वत्या त्या शतकांतीर संस्कृतीची कल्पना आपल्याला 
येऊ शकते. या सवे गोष्ठीचा विच।र॒ करून श्रीमेत महाराजांनीं आपल्या 
रज्यांतहि चिच्रकटेला उत्तेजन देण्याचा उपक्रम केठा. 

मागीर मूरतिंकटेच्या भागात उदेख केठेरा इटङ्िअन उत्कृष्ट मूर्तिकार 
फेठिसी हा उत्तम चिच्रकारहि होता. त्याच्याकडन कांहीं उत्तम तसचिरी 
कादून षेतल्या गेल्या आहेत. त्यांत लक्ष्मीविलास राजवाञ्याच्या मुख्य 
जिन्यावर लाविलेली एका महारणीची तसबीर फारच सुंदर साधली अहि. 
चांगके कपडे घातत्यामुढ तिच मूचे सोदर्यं फारच खून दिसत आहे. ही 
तसबीर सन १८९५ साली कादलेली आहि. परंतु येथीर त्या काठ्चा सर्वो- 
त्कष्ट चित्रसग्रह॒ म्हणजे भारतीय चिच्रकाराचे मकुटमणि रजा रविवर्मा 
यांच्याकडून श्रीमंत महाराजांनीं कादून पेतलेल्या तसबिरीचा होय. त्यासादीं 
राजा रविवमां यांना येच राजसन्मानानें खास ठेऊन षेण्यांत अ. शेते. 
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त्यांच्या हातव्या पौराणिक विषयावरीक अस्सल तक्षबिरी एकंदर चोदा 
आहेत. त्या येर्णेप्रमाणेः- 

[0 ° 

१ श्रीरामचंद्राचा विवाह. ८ हरिश्चंद्र तारामतीच्या वधास उद्युक्त 
द्याला आहे. 

२ श्रीकरुष्णाची दष्ट. ९ राधा माघव. 
३ गगाव रतनु. १० भरत. 
४ कारागरृहांतून श्रीकुष्णाला वसुदेव 

घेऊन निघतो, ११ कंस व माया. 
५ मत्स्यगंधा. १२ यतिवेषधारी अजन व सुभद्रा 
& विश्वामित्र मेनका. १२ नलदमयन्ती, 
७ कीचक व सेरी. १४ द्रौपदी वखहरण, 

राजा रविवर्याच्या हातच्या तसचिरींचा एवदढा मोढा संग्रह म्हेस॒राशिवाय 
दुसरीकडे कोदंहि नाहीं. या पौराणिक चि्रांसेरज सन १८९० सार्हं राज- 
कुटुंबरपिकीं ७ जणांच्या तसनिरी काढल्या अदेत, त्या येर्णेप्रमाणेः-- 

श्री. के. महाराणी चिमणाबाईसाहेव ( पहिल्या ) याच्या दोन तसबिरी, 
श्री. सो. महाराणी साहेव ( साप्रतच्या ) यांच्या दोन तसबिरी. 

श्री. जयसिंगराव, श्री. युवराज फत्तेिंगराव व श्री. संपतराव गायकवाड. 

या तस्विर्शच्या चोकठीसाठीं रु. १,०३७-८-३ चा खर्च केल्याचा 
दाखटा सांपडतो. 

पौराणिक विषयां वरील राजा रविवर्म्यीच्या सर्वं तसचिरीच्या छापील 
प्रतिक्रुती सर्वाच्या पहाण्यांत असल्यानँ त्यांच्या गुणवर्णनाबहढ निरा 
टिदहिण्याची आवहयकता नाही. तथापि नकटा कितीहि चांगल्या 
असल्या, तरी त्यांना अस्सलाची किंमत केन्हांहि येऊं शकत नाही. या 
दृष्टीने हा संग्रह म्हणजे राष्राचा एक अमूल्य खनजिना आहि. त्यांत खेदाची 
गोष्ट एवदढीच आहे की, या तसबिरी पुष्कठ कालानें मद् दिसं रागल्यामर्टे 
त्याच्या दुरुस्तीर्चेँ काम युरोपिअन चित्रकारांकडे सोपविण्यांत आल्यारने, 
कित्येक अप्रतिम चितांचा बिधाड ्चाठेका आहे. काही चिरात रंगाचे नुसते 
लोचे दिलेले दिसत आअहित.(¶) कांहीच्या तर पान्व॑भूमीं तहि दुरुस्ती करणाय्यानीं 
फैरफार केले आहेत, व त्यये तीं चित्रँ विगत भासं लागली आहेत. 
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'एतदेशीय चित्रविषयांशीं समरस होतां न येणास्या परस्थ चित्रकारांकडे 
दरुस्तीच काम देण्यानेँ कित्येक वेव अपरिमित नुकसान होतें, त्याचा हा 
दाखला आहे, अतं म्हणण्यास हरकत नाहीं 

यानंतर महाराजांनीं बडोयास कलाभवन स्थापन केल्यानंतर त्यांत चित्र 
कटठेचा एक वे उघडला, त्यावेढीं रा. बुधवारकर नांवाच्या सद्गुहस्थांना 
मुद्ाम युरोपांत चित्रकलेचं शिक्षण पेण्यासार्ठीं पाठवून नेतर रत्याना या 
राखेचे मुख्याध्यापक नेमण्यांत आर्ट. रा. बुधवारकरांचीं कांहीं उत्तम चित्र 
व विशेषतः एका वखपरिधान करीत असलेल्या बाईची एक प्रतिक्रुति मर 
गुरा राजवाड्यांत ठेविलेटी आहे ती फार सुद्र आहे. 

अरा रीतीने काढवून घेतलें चित्रे कांहीं राजवाङ्यांत व कांहीं येथील 
सावेजनिक बार्गेतीर श्वतमंदिरांत “ १४७ ?४रा]1०० › मध्ये उविटीं होती. 
सन १९६५० सटी हा चित्रसंग्रह वाढविण्यासार्दीं उत्तमोत्तम पाश्चात्य 

चि्रांचा संग्रह करण्या्चै काम महाराजांनी ‹ स्पिरुमन् › नांवाच्या सुप्रसिद्ध 
चित्रकलाकोविदाकडे सापि. त्याप्रमाणें अनेक ॒  पाश्चात्य चित्रांची खरेदी 
करण्यांत आढी. त्यातील कांहीना हजारों रुपये देण्यात आके आहेत. अश्च 
रीतीने हा संग्रह मोग ज्ञाल्यावर तो ठेवण्यासादीं प्रकाशाची यथानुकू 
योजना असलेला एक स्वतंत्र भाग याच बा्तीठ मख्य पदार्थसंग्रहालयाला 
जोडून नवीन वांघणण्यांत आला व त्याचा उद्घाटरणसमारंभ ता २३-३-१९२१ 
रोजीं करण्यांत आला. या नवीन जागेत हीं चित्रँ व्यवस्थित रीती द्रेक 
चित्रा जज्ची पाश्वभूमि व छायाप्रकाश्चाची सवड हवी तदा सवडीनें गोढ- 
विण्याचें काम डिच्डिन् या तज्ज्ञाकडे सोँपविण्यांत आरे. त्यांनीं सन १९२० 
व सन १९२१ सालांत मदन तें पूर्णं कठ. अगदीं अरीकडे कैप्टन हाईम 
नांवाच्या आणसी एका तज्ज्ञाला सन १९३१ मर्यं बोलावून त्यांच्याकडन 
जीण चित्नांची दुरुस्ती व रगरोगण करवून वेण्यांत आ आहे. 

हष्टीं ची वृत्तपत्रे चाठणाय्या वा चकांना चित्रकटेवर त्यांतून जंगी वाद् चाल- 
विणाय्या फैञ्यी रहमान नांवाच्या वि्रकाराचें नांव चांगरटेच परिचित आहे. या 
कारागिररकद्ून सन १९११ ते १९१५ च्या द्रम्यान श्रीमंतांनी १५ तसारी 
काढवून घेऊन त्यांबदल त्यांना एकंव्र रु. ८,८०० दिङे. या तसताबिरीपे्की & 
रजकुटुबीयां चीं असून बाकीचीं ९ निरनिराठ्या देखा्ग्यांचीं आहेत. यात 
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भ॑लमृलावणी, स्वामीनारायणाचं मंदिर, विभ्वामिग्री नदीवरीर कामनाथ 
महादेवाचं मंदिर, सुरसागर तलावाच्या पश्विम बाजुच श्य, वैरे देखवे 
सुंदर आहेत, 

चित्रमंदिरांतीर संग्रहाच्या प्रवेशद्रारींच दुसस्या मजल्यावर प्रसिद्ध इगरज 
चित्रकार सोठोमन जे. सौीठोमन यांच्याकड्न काढविलेली श्रीमत महाराजा ची 
एकं भव्य तसवीर आहे. तिच्यासादीं चित्रकारास १,४०० पो्डाची म्हणजे 
रु. २०,००० चीं रक्रम सन १९२६९ साठी देण्यात आढी आहे. 

तथापि केवट्छ पाश्चात्य चत्रांचाच संग्रह महाराजांन। केला अस्तां, तरते 
महाराजच नब्हत. द्रेक सुधारणेत हिदुस्थानाहन हीं पदे गेल्या पाश्ना- 
त्याचा आदं आपल्यासमोर ठेऊन त्या धोरणानें आपल्या देश्ाची उन्नति 
थडवून आणणे हा त्यांच्या आयुष्याचा मूठमंत्र आहे. तदनुसार र्यानी 

पाश्चात्य संग्रहाप्रमाणें भारतीय चित्रकलेचा अतिशय मोटा संग्रह त्याच 
इमारर्तीतील तटठमजल्यावर ठेवला आहे. त्याच्या विाठत्वासंबंधानें मि. राइस 
या महाराजांच्या चरित्रकारानें म्हटले आहं की, ^ [+ (गाक्ष8 11९ 068 
८गा्ल्०प ज [एताश एकणपण०४8 1 € जण]प.' (हा संग्रह सर्वं 

जगांतीट प्राच्यचित्रसंग्रहातं श्रेष्ठ अहि. यावरून त्याबहची कल्पना येल. 
यांत जयपुरी, कांग्रर््हरी, मोगली, गढवाटी वगेरे सर्वं संप्रदायांच्या चिर््ाचा 
भरणा केला आहे. 

आतां आपण पाश्चात्य चित्रसं्रहाचे स्वरूप अवलोकन करू. त्यासदीं उत्तम 

प्रकारा असलेठे तीन मोऽले दिवाणखाने तयार केठेठे असून त्यांतून हीं 
चित्रे शतकवार लाविलेर्ट आहेत. म्हणजे सतराव्या, अठराव्या व एकोणि- 
साव्या शतकाच्या अनुक्रमान तीं छावलेटीं आहेत. आर॑भीं आरंभीची 
युरोपांतीर चित्रकला ही कवठ धार्मिक विषयालाच वाहिकेटी होती, त्याला 
दोन कारणे होती. एक तर लोकांवर त्या कां धार्मिक विचारां्चच प्राबल्य 
अधिक् होते व दसः त्याकालीं मोठमोगीं मदिरं ( (८५०९8 ) अत्यंत 
श्रीमान् असल्यार्न चिज्रकारांना मोबदला देर्णे त्यांनाच राक्य होर्ते. स्हणन 
त्यांनीं उत्तम कारागिराना कांहीं मदत देऊन व कांहीं अशीं त्यांच्या धार्मिक 
भावनेचा लाम घेऊन खिस्तमंदिरां ती भिंतीवर उत्तम चित्रे काटून पेतर्ली. 
या अवरस्थतीर ! खिस्ताचं कृसारोहण ` ( नं. 2 ) हे चिज आहि. देँ इथुरर 
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या सूप्रसिद्ध जर्मन चित्रकाराच॑ अस्व असा समज होता. प्रसिद्ध धर्भसुधारकः 
मारिन ल्थरचा हा समकालीन असून त्याचा मित्रहि होता. कुरखे पण ठव 
केस आपल्या कुचलीनँ कादण्यांत त्याचा हातखंडा होता. त्यावरूनच हें 
चित्र इज्यूररचै अल्याचा समज होता. पण तें एका इटालियन चित्रकारा्च 
आहे असँ आतां ठररं आहे. तथापि त्या का्ीं हटंड देरांतीर चित्रकारांचा| 
श्रेष्ठ दज मानला जात असे. त्यपिकीं रोमरस्वाल, हरिकं ड ब्ठकेस, राइकहार 
व डाइकमान्स यांची चित्र येर्थे आहेत 

यानंतर इृटढी दे्घांतीर संप्रदायपिकीं ‹ बोनिफेक्चियो 2 या प्रसिद्ध चिन्न. 
काराचै चित्र यांत आहे. (नं. ७), याहून महच्च चित्र म्हणजे 
° टिशिअन श्च ‹ पीटर मार्टिर्चा प्रत्य › हें चित्र आहे. उत्कृष्ट ॒रंगविज्ञात्यांत 
टिशिअन् या चित्रकाराचा फारच श्रेष्ठ दजा मानिला जातो. 

यानंतर इछमिश्च संप्रदायांतीट ‹ सुबेन्स "चनं. १८ च चित्र आहे. फान्सचा 
उत्कृष्ट चित्रकार पुङसीन व निसर्गहय रंगविणारा ङ्गोड यां चींहि चित्र येर्थ 
आहेत. त्यानंतरच्या पिदीतीर प्रसिद्ध॒ चिजकार “ फरंगोनाडः यांच चिर 
नेबर ८९ मर्ये आहे. स्पेनमधीट सर्वोत्कृष्ट चित्रकारांचे नमुने यथ पहाण्यास 
मिढत नाक्षत, तथापि दुय्यम दजाचीं कांही चित्रे यें आहेत. 

याप्रमाणे युरोपांतील अनेक देशातील चित्रांचे नमने थोडे थोडे अहित. 
पण मुख्यतः इग्रज चित्रकारांच्या कृतींची संख्या अर्थातच मोटी अहि. या 
संप्रदायांतीर समार शीं चित्रे या संग्रहात अहित. व त्यांत सर जोञ्चुजं 
रनल्टस्, सर रगोमस् ठरेन्स्, लोड फेडरिकि लायटन, सर जोन मिले, सर 
एडवडं रपेय॑ठर या रोयल अंकेडमीच्या अध्यक्षांच्या संद्र कृती येथें आहेत. 
न्याचप्रमाणें नेल्सनची हृदयहारिणी ठेडी हेमिल्टन हिची निरनिरान्या प्रका- 
(चीं चिर काटण्यासादीं आपल्या धयावर पाच वषे पाणी सोडणारा चिच्र- 
कार रमने, रेर्नाल्डसचा शिष्य पनर, देखाव्यां ची उकत्करष्ट चित्रे काटणारे 
नैर व कन्स्टेवल, यांचींहि चित्रे यांत आहेत. फिथ या चित्रकारानें पाच 
चेत्रांत मिदरन वर्णिेली एक गोष्ट ‹ ‰4९९ {07 ९९1४ › ° संपत्तीचा रोध ? 
¶ी फार मजेदार आहे. अतीशय काभ होण्यासारखी एक हिव्याची खाण 
भापण रोधून काटली असून, त्यांतून हिरे काडटण्यासादीं एक मोदी कंपनी 
श्थापन करणार आहौ अश्चा थापा मारूम गो्कांना भुरव धारृुणारा एक 
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भिक, 

लफंगा एका मोज्या सर्भेत आपल्या कंपनीचीं मडक् वर्णने करीत आहे, अक्षा 
प्रकारचे या गो्ठीतील पिँ चित्र आहे. इसय्या चिच्रांत या कोल्याच्या 
जाज्यांत अनेक माका सांपडत असून त्यांत मध्यम स्थितींतील एक 
सच्छील कुटुंबाचा धनीहि सांपडला आहे, असा देखावा दाखविला अहि. 
-तिस््यात हा अमाचा मोपा फुटून ती कंपनी म्हणजे एक सोनेरी 
रोढीची लफंगेगिरी असल्याचे जाहिर श्याल्याच दाखवृन त्या कंपनीचे 
रोअर पेण्यासाठीं आपे सर्वस्व गमावणान्या त्या सच्छील कृटुबां तीर दरेक 
व्यक्तीच्या चेहम्यावर निराशा व दुःख पसरल्याचा देखावा दाखविला आहि. 
चौथ्यांत त्या लकफंग्याछा पकद्ून न्यायासनासमोर त्याची चौोकश्षी होत 
असल्याचं दाख विटँ आहे व शेवटच्या पांचव्यांत त्याला शिक्षा ्ारेी 
अस्नन तुरु्गांत इतर केदयांबरोबर व्यायामासाठीं वेर्रच्या देखरेखीखालीं तो 
फेरे घाठीत असल्याचे चित्र दाखविर्टे आहे, या एकंदर चित्रभालिकतील 
चि्ांत, अनेक पात्रांच समृहदर्न, त्यांच्या चेहय्यावरील भावदर्घन व त्याच 
त्याच व्यर्तीतील साम्यव्यक्ति हीं सर्वं अप्रतिम साधलीं आहेत. 

यानंतर॒ जनावरांचे खास चित्रकार कऊंडसिअर, मोरिस, अ्चईसन् व 
हिमिल्टन् यांची संग्रहांतीट चित्रेहि पहाण्यालायक आहेत. याप्रमाणे चिच्र- 
कारांविषयीं निर्दश केल्यावर या संग्रहांतीट कहीं उत्तम चित्रांचा उदेख करू, 

बोनिफेक्चियो चं चित्र “बाढ येयु व त्याची माता मेरी? चा विषय इतक्या 
निरनिरान््या चित्रकारांनीं इतक्या अप्रतिम रीतीनं चितरला आहे कं 
त्यांतीक तरतमभाव ठरार्णेच अत्यत कठिण आहे. युरोपिअन चित्रकारांतीर 
पहिला चित्रकार सि्मेव्यु ( १२४०-१३०२) पासून, वहन आइक, मेमिक, 
माबुञ्ञे, पेरूगिनो, विशेषतः सर्वोत्कृष्ट चित्रकार राफेठ, रफरन्सिया, बेरिनी, 
जार्जिंओन् इत्यादि अनेक चित्रकारांनीं आपद बुद्धिस्वैस्व यांत ख्यं केटें 
आहे. त्यांतच बोनिफे्चियोच्या चि्राची गणना करितां येते. मादोन्ना 
अथवा माता इच्या चेहग्यावरीर वात्सल्यभाव व ॒बालयेश्च्या चेहग्यावरील 
बुद्धिमत्ता व गर्भाय हीं वाखाणण्याजोगीं आहेत. धार्मिक चिरात गिडो रेनी 
याच ' संट केथराईन › हैँ चित्रहि सुंदर आहे. धर्माकरितां प्राणत्याग करण्याची 
पाठी त्याकागीं अनेक साधुसंतांना येत असे, ब त्यपिकीं काहीना एका 
मोल्या चाकाला बांधून गरगर फिरवृन मारीत असत. त्यामुरटेँ ह चक्र धर्म- 
खलाय चिन्ह मानकं गेल्यासुढं संत कैथेराइ्नजवट ते चक्र दाखविलं आहे. 
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या चित्रांतीरु तिच्या चेहस्यावरील सात्विकं तेज व भक्तिभाव फार उदात्त 
आहे. सूबेन्सनें काढले ^ फेडरिक द् मारसलेअर › हँ चित्र पोषाख वगैरेच्या 
वारकाव्याबदल व रंगाच्या मिङाव्टीबदल प्रसिद्ध आहे. पुसिनचं चित्र 
ˆ येश्चखिस्ताचं पादप्रक्षालन करणार मेरी मोडलिन् ` हँ फार सुंदर आहि. 
येसूलिस्ताची सवं भिस्त व प्रेम हठक्या लोकांवर असे. तेच साधेभोटे लोक 
या चित्रांत येश्षुभोवती गोढा इ्यलिले आहेत व त्याचा प्रेमाने सत्कार करीत 
आहेत, व मेरी र्मोडरिनि ही त्याचे पाय धुवीत आहे, हा या चित्रांतील 
एकद्र भक्तीचा सोहव्छा प्रेक्षणीय आहि. ‹ एक राजकुटुंव , हे चित्र कोणाचे 
आहि याचा अजून बरोबर पत्ता कागला नाही. पण चित्र फार मोदे ( ८८ ह्व 
८७१ इच ) असून राजा राणी व त्याची तीन मुं इतक्या जणांचा समूह 
तेथें दाखविला अहि. ईग्टंडचा राजा पहिला चार्ल्स व त्याची राणी हारिएता 
मारिया यांच एक सुंदर चित्र आहे, त्यांत चारल्सच्या हद़ी व घोपटमागीं 
मूर्ती चा चांगला परिचय होतो. सर पीटर ठेटी याने काटल एक् चित्र आहे, 
त्यात होरो फनैस् नांवाच्या एका जुलमी राजाचा वध ज्यूडिथ नांवाच्या 
एका साध्या मुने करून त्याच डोकं तरवारीनं छाटून तै घेऊन ती जात 
असल्थाचा देखावा वर्णिला आहे. त्यांत केव कर्तव्य म्हणून हें कृत्य 
केल्याची निरभिमान व उदास वृत्ति जूडिथच्या चेहम्यावर चांगी प्रतिरबिंबित 
केटी आहे. 

निसगंहर्यांत नर्थं या चिच्रकारानें काढलें “उन्हाल्यां तीर सरोवर” हँ 
चित्र फार भव्य व सुंदर आहे. ते (८ ५४ इंच > ७२ ‰ इंच ) आहे. चित्र 
जवदून पाहतां नुसते रंगांच गोटे मारल्यासारखे दिसते. पण लबून 
ते इतके सुंदर दिसते कीं, त्याकडे एकषारसं पहातच रहावेसं वाते. 
यान॑तर “ एंबाकेशान ` अथवा नोकारोहण या नांवाच चित्र दोफरईडस 
नांवाच्या चित्रकाराने काढ अहि; तँ जरी चांगल आहे, तरी या विषया- 
वरील जगत्प्रसिद्ध दोन चित्रांच्या मान्न ते फारच किक पडेल, उत्कृष्ट 
देखावे चितरणारा फ च चित्रकार दढ यानेँ ° रोबाच्या राणीर्च नोकारोहण ? 
या नांवाचे अप्रतिम चित्र काढरेठँं आहे. त्यांत समुद्राच्या किनान्यावरील 
प्रचड इमारती, दूर अंतरावर असठे्टँ जहाज, आकाञ्ञांतीर सूर्याच्या प्रका- 
राची जटवी चीवर पडलेली रप्यरेषा, इत्यादि देखावा अवणंनीय आहि. 
तें चित्र पाहून त्याला निरंतर स्पर्धा करण्याच्या हेतुनँ प्रसिद्ध॒ इप्रज चित्र. 
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कार टनैर याने ˆ कार्थेज बाघणारा टिडो › या नांवा्चै चित्र रगविले. हेहि 
चित्र उत्करष्ट असं तरी ङ्काडच्या चित्रापेक्षां तै कमी द्जाचच वाटते, या 
दोही चित्रापेक्षां रोफडस्चं चित्र कमी दुर्जाच असं तरी रम्य आहे. अका 
प्रकारं या संग्रहात निसगर्ये आहेत. त्याचप्रमाणे जनाव, फठपुष्पादि वस्तू 
इत्यादीचींहि अनेक चित्रे आहेत, तीं फार सुद्र अहित. त्यांची रम्यता स्वतः 
अवलोकन केल्याशिवाय स्मजणार नाही. 

हिंदी चित्रविभागांत सुमा ४०० चिजांचा संग्रह आहे. अकबराच्या 
अमदानीत रामायण व महाभारत यातीर देखार्व्यांचा बनविलेला एक अमूल्य 
सग्रह यांतच आहे. या काठ्च्या चिच्रांत भडक रंग॒वापरण्याची पद्धति 
होती. त्यामुक्छं छायाप्रकाश्चांचा कपंडाव यांत फारसा पाहण्यास मिठत नार्ही. 
पुटे जहांगीरच्या वेडिपासून मंद रंगाची प्रथा पदं लागली. त्यामुढे चित्र- 
काराच्या कोराप्याला अधिक वांव मिदं छगला. यानंतर रजपृत सप्रदायां- 
तील रागरागिणीच्या चित्रांचा संग्रह आहि. त्यांत त्यांच्या ध्यानाच ज श्टोक 
आहेत त्याबरहुकूम त्यांची वेषभूषा दाखविली अहि, तरी त्यांत सांप्रदायिक 
नेधन न दिसतां खुल्या कुचरनं तीं काढलेटीं दिसतात. यानंतर मोगल व रजपृत 
कालंतीरु अनेक इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तीच्या प्रतिकरृती कमाने येतात. त्यांच्या 
हेजारी परिया अथवा इराण येथीर चित्रकारानीं काटलेटीं चित्रे रावि 
आहेत. व त्यानंतर जयपुर, कांग्रा दहली, लनो, दिष्टी वगेरे संप्रदायांतील 
अनेक चित्रया सं्रहांत ठेविटीं आहेत. तीं सप्र॑वत्या त्या संप्रदायपिकीं 
उत्तमो चम निवडून ठेवलेली असल्यामु भारतीय चित्रकलेचीं उत्तम ॒निद्- 
रौन अहित. 

हे दोन निरनिरटे संग्रह पाहिले म्हणजे या दोहो ती अनेक फरक चट- 
कन रक्षत येतात, पाश्चात्य चित्रकलेत { एनःभु6०५९८ ) अथवा यथादुरशन 
हा गुण आपल्या इकटीर चित्रकटेपेक्षां अधिक अहि. एखादा दुरचा देखावा 
पहात असतां या म्रथावुरन-पद्धतीप्रमा्णे वस्तुतः त्यां तीर वस्तु स्थरुत्वानेच 
भापल्याट दिसरतील. उदाहरणा दूरच्या स्ञाडाचे नुसते धे व॒ अन्यक्त 
छायान्रिस्तार दिसेल ब तर्शीच तीं पाश्चात्य चित्रांत दाखविेटीं असतील; 
प्रण प्राच्य चित्रांतुन अन्चा दूरच्या क्षाडाचीं बारीक बारीक पार्नैहि स्वतत्रतः 
रगविले्ं दिसतात. या प्रक्नारांत त्याच पूषक्ष्म चित्रण दिसत असले ती 
यथाद्रशेन सुर्यीच दिसत नाही, इसरा फर अवस्वप्रमाणाच्रा होय. श्ारीर- 
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शाच्राप्रमार्णे अवयवा्च प्रमाण दृश्चवि्णे याकडे प्राच्य चित्रकारांचं इुर्शक्चषच 
असतं. त्यामुरे त्यात कमलाच्या दटासारखं लांबच लांब व बिन निमुकते 
हात असतात, तर जाड मांङ्याच्या व॒ करिपश्चाद्धागाच्या प्रमाणानें एकदम 
फारच बारीक इ्याटेले पाय दिसतात. तसेच चिच्राच्या एकंद्र आकाराच्या 
मानने पा््वभागाची उची व विस्तार याच्याक्ीं मनुष्याङ्ृतीचं प्रमाण 
मुर्ढीच रहात नाष. यानेतरचा मोठा फरक चेहभ्यावरील भावदुर्नाचा 
होय. रजपूत, व मोगल चि्रांतीरु खीपुरुषांचे चेहरे ठराविक ठदा- 
सारखे दिसतात, त्यांत अवयवाँचा नाजुकपणा असला तरी निर 
निराठ्या मनोविकारंची अभिव्यक्ति फारच कमी असते. वास्तविक रीर्तीनिं 
भावदररन हा चिज्रकमाचा एक गुणविशेष म्हणून प्राचीन काटी वर्णिलेला आहे, 
वात्स्यायनाच्या “ कामसूत्रा › वरीर ठटीकाकार यद्ोधर यानं आपल्या ठीकेत 
उत्तम चित्राचे सहा गुण खारीलप्रमाणे वर्णिले आहेतः--रूपभेदाः प्रमाणानि 
भावङावण्ययोजनम् । साहश्यं वर्णिका भेद: इति चित्रं षडंगकम् ॥ त्यांत 
‹ प्रमाण › व "भाव › हे दोन्ही गुण प्रामुख्यानें वर्णिले आहेत, व अजंम्यां ती 
चिजांत हे दोन्कष फार चांगल्या तद्धनं दिसून येतात. परंतु अर्ज॑ज्याच्या रोव- 
टल्या चिन्रानतर समार साते आदश वर्षे जी महानिद्रा भारतीय चिच्रकरेला 
आली, तिच्यानंतर तिला जागृति आल्यावर हैँ पूरवींचं स्मरण नष्ट साले 
दिसते. त्याची साप्रतच्या का्टांत पुन्हां आठवण हाऊन आर्तां प्राच्यव 
पाश्चात्य दोन्ही प्रकारच्या चित्रकरांतीर गुणाच मिश्रण करून नवीन संप्रदाय 
सरू करण्याचा उपक्रम चाटुं ज्ञाला अहि. तो यशस्वी होई 
ज्ञी आशा आहे. 

स्वतः महाराजा आयुष्यकार्यहि प्राच्यपाश्वात्याच्या संधीवर उभ राहून 
दौन्हीचा मिलाफ करण्याचेच आहे. हरज कवि रूडियाई किष्निगनें जाति. 
दर्पानं अज्ञ घोषणा केली आहे की, {16 8४87 18 7487 &त् {116 पाभ 
38 )# 68४. 4०0 प6 (क्का ©भा ए९क्मः 2०66६. ‹ पूर्वं ती पूर्वं ब 
पश्चिम ती पश्चिम. या दोर्होचा संगम कधींहि होणार नाही. ? पण ही घोषणा 
खोटी पाडण्यार्चच वत महाराजा नीं स्वीकारल अहि, इतकेच नन्हे, तर अनेक 
गोर्टीत असा मधुरसंगम त्यांनी आपल्या राज्यात प्रत्यक्ष घडवृनहि आणला 
आहे, तीच हटि चित्रकेच्या बाबर्तीत ठेऊन, दोन्ही प्रकारच्या काचा संग्रह 
अभ्याशूस्ादीं त्यांनीं एकज केटा आहे. 



४३२ भरीसयाजीमौरवभ्रंथ 
(म ण ण 0 0 0 0 ०.0 ५५. = ६ प ६. ५६१०२५.८०५६.०० ७.४३०.०४०. ८ प (0.0.00 00 ०.0 प 00 0 00 प १0/60. ८9 ००. [+ 0 0 

पण इतकच करून ते थांबले नाहीत. तर आपल्या लक्ष्मीविलासर राज- 
वाङ्यांत एक दोन दिवाणखाने प्राचीन प्राच्य पद्धतीच्या चित्रा त्यांनीं शरुगारून 
वेते आहेत. त्यांपेकीं एका दिवाणखान्याला “ वीणामंदिर › अथवा वीणा- 
रूम म्हणतात. त्यांत कँनग्हस्वर अजंज्याच्या केण्यांतील चित्राप्रमा्णे चित्र 
कादून ते कैनग्हस ठाकडी चोकीवर चिकटवृन त्या चौकटी दिवाणचान्याच्या 
चारी भिंतीस बसवुन दिल्या आहेत. या दिवाणखान्याचे द्रषाजे, डेडो वैरे 
वर चित्रे अहित व तश्चाच प्रकारचीं चित्रे व देखावे असले छतहि ते 
लाव अटि. हीं चित्रँ तेलाच्या रंगांनीं काटेटीं आहेत. ह सर्व काम बडो- 
यांतील तरुण व गुणवान् चित्रकार रा. तवकर यांनीं केले आहे, वर्ते 
‹ अत्यंत समाधानकारक बाट आहे. ` असा अभिप्राय दष्टन् हाइम या 
तज्ज्ञानीं दिला अहि. या कामासार्दीं त्यांना सहा हजार रुपये देण्यांत अरे. हे 

चित्रकार पुं विशेष प्रसिद्धीला येतीर् अ्ञी आशा आहे. यौच्याचकदुून 
श्री. युवराज प्रतापसिंहराव यांच्या राहत्या ‹ प्रतापविदास › या राजवाञ्यांत 
निरनिराक्या जनावरां चीं मोठी बारा चित्र भिंतीवर काटून पेण्यांत आकीं 
अहित, त्यां चीहि प्रशंसा चांगल्या चित्रकारांकडन स्चाली आहे. याशिवाय 
बडोयाच्या पूर्वीच्या महाराजा चीं चित्र मद् पड्न मलिन स्लाटीं होती व कांही 
ठिकाणी खपल्या उद्भून नादुरुस्त क्री हातीं, तीहि याच चित्रकाराकडन 
दुरुस्त करवून वेण्यांत आल्यानें आतां तीं सुबक स्चालीं अहित. 

याप्रमाणे चित्रकरेला उत्तेजन दि गे, त्यापूरवीं फोटोग्राफीच्या कलेलाहि 
महाराजांनीं पुष्कढ वषं। पासून उत्तेजन दि आहे. “ विविधकठामंदिर › या 
नावाची फोटोग्राफीची संस्था यें अहि, ती सुप्रसिद्ध आहे. व त्याच स्र 
श्रेय त्यांतीर कराल कारार्ग)र रा. शितूत यांना आहे. रा शितूत हे येथील 
कलाभवनांतुन शिकून तयार क्चाटेले विद्यार्थी होते. सन १९०० सालच्या 
समारास महाराजांनी कलाभवनास भेट दिली असतां त्यांतीर अनेक शाखांत 
प्रावीण्य संपादन करणारे वियार्थी म्हणून ते महाराजांच्या निदर्घनास 
आल्यावरून महाराजाँ्नौ त्यांना शिक्षका नोकरी करण्यापासून परावृत्त 
करून फोटोभाफीच्या कटेच्या उन्नतीसाठी स्वतंत्र संस्था कादण्यासर उत्तेजन 
दिर. त्याप्रमाणें रा. हितत यांनी साप्रतची संस्था काटठली व॒ आजपर्यैत ते 
त्यात काम करोत आहेत. 

अश्ञाप्रकार चित्रकरेढा महाराजानीं उत्तेजन दिले आहे मानवी पर- 
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परेच्या अगदीं बाल्यावस्थेतहि चित्रकला मनुष्याटा मनोरंजक अ्ी होत 
होती व म्हणून पंचवीस तीस हजार वर्षौपू्वीच्या गृहातूनहि द्गडी भिंती- 
वरून खडनं जनावरांचीं, माणसांचीं वगैरे चित काढकठेलीं पुराणसंश्चोधनांत 
दिसून येतत. या करठेर्च प्राचीनत्व आपल्याकडेहि मान्य अहि, ‹ चिन्र- 
रक्षण ` नांवाच्या एका प्राचीन मरंथांत चित्रकलेच्या उत्पत्तीविषयीं एक मजे- 
दार कथा दिली आहे. तीत सांगितटँ आहि कीं, फार प्राचीनकाद्दीं भयजित् 
नावाचा एक राजा राज्य करीत होता. त्याच्या राज्यात सरवे लोक फार सुखी 
असत. एकदां त्या राजाकडे एक ब्राह्मण मोभ्यानेँ रडत ओरडत आहया व 
म्हणा कागला कीं, “ हे राजा तुया राज्यात कोठे तरी पाप(चरण होत असर 
पाहिज; कारण तस नसते तर माञ्चा अल्पवयी मुर्गा कसा मेला असता ? 
यासाढठीं त् माया मृत माला पुन्हां जिवंत कर. › त्यावरून राजानं यमघरमा- 
कंडे तो मुर्गा परत मागितला. यमधर्मानं ती मागणी नाकरल्यावरून त्याचें 
व भयजित राजाचं मेद युद्ध स॒रूं चाट. इतक्यात बम्हदेव तेथे आङे 
व॒रत्यानीं राजाला सांगितलें कीं, “राजा, जन्म व ॒मरत्य॒ हे द्रेक 
पाण्याच्या कम।वर अवलंबुन असतात. यमधर्माचा त्यांच्या कहीं संबेध नाही. 
तेव्हां तू त्याच्यार्ञीं उगीच कां युद्ध करतोस ! त त्या ब्राह्मणाच्या मुढा 
एक चित्र काढ पादं. ‡ त्यावरून राजान चित्र काढले. नैतर त्यांत ब्रह्मदेवानें 
प्राण घातके व राजाला सांगितर्टे, ˆ या नम्र प्रेतावरहि तू जय मिकविलास, 
त्या अर्थी येन पुँ तुच नांव नग्नजित् असे पञ्ल. तुं या बाह्मणपुत्राच रज 
चित्र काठटलंस प॑ तूं केव माद्या प्रसदामुे कादं शकटठास. जगांतील पिरे 
चित्र हेच आहे. आतां तू. विन्वकम्याकडे जा, म्हणजे तो तुला पूरणी चिन्न. 
विया व शिल्पविया रिकवील.' तेन्हांपास्न जगांत चित्रकला अस्तित्वात आर्हा. 

ती करीहि अटी असे।. पण ती सुसंस्कृत जीवनाचा एक प्रमुख भाग अहि, 
इतक निर्विंवाद् आहे. असं सुसंस्कृत व उच्च जवन आपल्या प्रजेला प्राप्त 
करून देण्याची महाराजांची महत्वाकाक्षा आहे, व तिच्यासार्दीच र्यानीं 
इतका खचं व मेहनत करून साधने उपरब्ध करून दिली आहेत. हिवुस्था- 
नये लोकहि अरसिक नाहीत व॒ महाराजाच्या कृपेने साधनसामग्रीटा येथे 
वाण नाही. अशा स्थितीत जर त्या सामग्रीचा लाभ रोकानीं करून चेता 
नाश, तर एका प्राचीन सुभाषितकाराप्रमाणें इतक च म्हणर्वे छगेल कीः- 

भमन्वनान्ते नवमंजरीषु न षट्पदो गंधफरीमजिघत्,. 
साकिनरम्यानच कंस भोक्ता. बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥ 

५५५१ 
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रसज्ञ भंग वनात शंजारव करीत फिरतां फिरतां त्यम एक संद्र गन्थ- 
फली पाहिष्ठी, पण तिला न हंगतां च तो पदे चारतां चारा ! काय मर रसज्ञ 
नाही; कां गन्धफली रम्य नाहीं { दोन्ही असर्ताना+ भ्रमरा तिला ठाकरे 
ङा दैवेयोग म्हणावयाचा ! वसरं काय ! 

३. गायनकरखा 

मूतिंकला व चित्रकला याप्रमार्णच श्रीमेतांनीं गायनकरठेढाहि आपल्या कार- 
कीर्दीच्या आरंभापासून उत्तेजन दिं आहे. यापूर्वीच्या कारक दीकंडे पाहतां 
श्री. कै. बुसरे सयाजीराव महाराज यांच्या अमदानीपुवीं कलावत लोक 

सरकारी नोकररीत असल्याचे दिसून येत नाही. हे राजे सन १८२० सालं 
गादीवर बसङढे, तेन्हां त्यांनीं असे कांहीं लोक नोकरीत ठेविले. पुरदं २ कला- 
वंतिणी, २ पखवाजी, उफवाजंत्रीवाले, कांही धाडी गव, व एक लदिताचा 
कारखाना, याप्रमाणे आणखी ठोक त्यांनीं नोकररीत घेते. त्यानंतर ॐ. श्री. 
गणपतराष महाराजा चे कारकीर्दीत सरोद्वाले, सतारिये, सारगीवारे, द्दावतारी 
क्मीटकी नाटककार, सारमंडव्टवलि, भांड, वभेरे ठोक या कारखान्यांत 
ठेबण्यांत आरे त्यान॑तर श्री. खंडेराव महाराजाचे अमदार्नीत गवयिकीचे 
बरेच लोक कमी करण्यांत अले, पण पुन्हां या खात्याचा विस्तार ब्लाला. व 
त्यासाठी बक्षिसाच्या रकमाहि मोठमोभ्या खच पडल्या. याप्रमाणे स्थिति 
होती तरी अयाप पात्रेतो या खात्यास स्वतंत्र कारखान्या्चै स्वरूप आरे 
नन्हे. त्यान॑तरच्या श्री. मल्ह।ररावाच्या कारकीदींत सर्वत्र अव्यवस्था व 
अद् धदीच असे. 

साँप्रतच्या कारकीदीत श्रीमत सयाजीराव महाराज यांनीं हं खातें 
प्रथमतः निरं करून व्यवस्थित कटं, व त्यावर देखरेख ठेबण्याकरितां 
एक दरोगा नेमला. स्यान॑तर तंजाव चृत्यांगनाचा एक नवीन ताफ़ा नोकरीत 
ठेबहा गेला, पुत्री या कारखान्याचे संब॑धानं खानगी कचेरींत एक कारकून 
असमन कारखान्यावर देखरेख खानगी कामदार यांची असे. पुटे राजवाडा 
फोव्ार खात्यानी स्थापना द्याष्टी, तेन्हां सानमी कामदार याकि प्रत्यश्च 
देखरेधीखां असले लहान रान कारखाने एकन्न करून राजवाडा फोज- 
दाराच्या तान्तं विले. मतर श्रीम॑तांनीं सम १८९७-९८ साली येधील 
प्रसिद्ध गवई मोटानक्ष याचे चिरंजीव अष्ठाउहीन सांस पाश्रात्म संगीतक्षाद्छची 
माहिती करून चेण्यासाीं विलायतेस पाठके, ब तेथृन ते परत आलह्यावर 
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हे सतं राजकडा फौजदार खात्यीतृम कान वेन त्याधरं त्यीच्वी नेभप्रक 
करनं त्यास कठाव॑ते सपरिरडंट अता इद् दिर, तेन्हांपावुन तीच व्यवस्था 
चाहं हे 

या कारखान्यांतं आजधर्यतं ज गुणीअजन प्रसिद्ध सलि त्यपिकीं कहीं 
सौरीं रिरे आहेत: 

१ मोलावश्च-गवई चैद्राथीह गांणारीणं 
२ फैश्चमहंमद-गवई छगनजन-गाणाशेणं 
ॐ अ्टाउहीम मोलावक्ष-गवई 
% इनायतशखा-सतारियि 

५ जमोलउदीनखा-~बीनकार 
& न सरखा-पखवाजीं 
७ गुराबसिंग~-तन्बलजी 
हर्टीं कलावत खार्त्यात एकदुर गुणीजनां ची संख्या ४८ आह व तिची 

विल्हेवारी खारी प्रमाणें आहे. 

४ ख्याल गाणारे गवर. 
२ गाणारणी-ख्याल, दुंबन्था, गज्नल, कवाली वगेरे गाणा्या. 
२ हिंदुस्थानी नाचणारणी. 
२ तजांवरी नचणारणी, 
या शिवाय हिंदी गायनमंडल ( एत 01५068६६ ) अहे त्यौत 

बारील गृहस्थ अषहेतः- 
१ सारगीवालो 
१ जटतरगवालां 
१ पद॑रीवांला 
९ सर्नह्वाला 
१ दिलंरबावीलीं 
१ सतारिथा 

१ किदरर्बला 
१ हार्मोनियमवाङा 
१ तबलजी 
इतश सोके. 

~~~ ~~~ -~-~~ ~^ ~+ ~ 
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हे हिंदी लोक कँन्सरं म्हणजे एकच चीज सर्वं ॒वायांवर एकज वाजवि- 
ण्याचा प्रयोग करतात, तो फार सुंदर वठतो. या गयनमंडव्ाला बाहिरगांवा- 
हनहि मागणी यते. हठीवे पुख्य गवई कफेयाक्षला हे हिदुस्थानांत प्रसिद्ध 
असून अखिरु भारतीय गायनाच्या सामन्यांत परप्रांतांतृनहि त्यांना स॒वर्ण- 
पदक मिरलेरीं आहेत. त्याचप्रमाणे गाणारर्णपिकीं लक्ष्मीबाई यां चीं मोँमाफोन 
मर्ये अनेक रेकाडंस् पेतठेलीं आहेत. रत्यावरून त्यांच्या सुरे व॒ मधुर 
गायनाची कल्पना येह. 

ज्या वेटेस दरबार भरतो, त्या वेटेस प्रथम थोडा वेठ तंजावरी व ॒हिहु- 
स्थानी नाच होतो, व मग हिंदुस्थानी गायनाच्या सुस्वर अरा दोन तीन 
चिजा होतात. अङ्ना रीतीने पानसुपारी चां असतां मनोरजनाचें ह साधन 
सुरू अस्ते. 

याशिवाय येथील प्रसिद्ध व विस्तीर्णं अङ्ा सार्वजनिक बागेत द्र मंगढ- 

वारं युरोपिअन पद्धतीचा बंडचा ताफा जनमनरंजन करीत असतो. त्था 
वटी तेथं पुष्कठ गर्द होते. या वडवर अनेक य॒रोपिअन बेड मास्तर वेरो- 
वे्टी होऊन गेले. र्यांच्यामुर्टे पाश्चात्य संगीतपरये, निरनिराज्या देशांचीं 
राषटगीतें, वगेरे अत्रत्यांना एेकावयास मिक्तात. 

याशिवाय श्रीमंतांच स्वारी येथे असली म्हणजे अनेक वेका, पाश्चात्य व 
प्रास्य गायनकोविदांच्या कलठेचा ठाम श्रीमंत नगरवासीर्याना करून देतात 
त्यमु प्रास्य व पाश्चात्य गायनांच्या पद्धतीच तुटनात्मक ज्ञान होऊं शक्ते 
आरंभी आरंभी पाश्चात्य गायन आपल्या कानाला बेसुर व मेंसुर असेच 
वाते. त्यातीर त मध्येच किंचाठर्णे, म्यच बारीक आवाज काठणे व 
विरोषतः आपल्या रागपद्धतीत द्रेक रागाटा ज स्वर निषिद्ध म्हणान ठउरविरे आहेत 
ते व्या रागाच्या धुनेत आणण, यामु आपल्याला ते संर्ग'त अप्रिय वातै. पण 
संवयीर्ने त्यांत एकप्रकारची पद्धति कटं लागते. विदेषतः विहायतीः 
स्वस्त हार्मोनियम पे््यानीं इकडीठ तंतुवायांच्या सुस्वर माधुर्याचा जो बोज- 
वारा उडविला आहि, तो पाहतां त्यापिक्षां पाश्चात्य ओंरगनचे मधुर व धुमणारे 
स्वर एेकृन अधिक आनंद होतो 

तसा येथील गायनाचा मोठा मोसम म्हणजे ह्टीचा सण होय. ‹ उत्सव- 

प्रियः मनष्यः हँ तच्च सर्वस्थक्छी व सर्वकाटीं अबाधित आहे. त्यमु वर्षभर 
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एकसारलं काम करीत राहणाग्याला एखादी अक्षी संधि पाहिजे कीं 
ज्या वेदीं त्याला विश्रांति मिद्ून करमणए़क होईल. या इच्छेनें महाराजांनीं या 
सर्णांत गाण्याबजावण्याला पूर्णं मुभा ठेविी आदे. तथापि होढी्चे पूरींचें 
ब॑भित्स् स्वरूप हषी अगदीं नाहीं ह्या आहि. स्वातंञ्य म्हणजे ज्याप्रमाणे 
उच्छुखव्पणा नन्हे, त्याचप्रमाणं करमणाक म्हणजे अश्छीरता अथवा बीभत्स- 
पणा नव्हे, व॒हर्टीच्या करमणुकीच्या प्रकारात असभ्यपणाचा रेराहि 
नसतो व याचे प्रत्यक्ष प्रत्यंतर हँ की, अशा प्रसंगाना येथील सभ्य गृहस्थाना 
सहकूटरंव आमंत्रण देण्यात येतं, व त्याप्रमार्णे ते आके असतां त्याना केव्हांहि 
रारमेनें मान खालीं घारवी लागत नाहीं, अथवा पुरुषांना चया असल्या- 
बदल त्या वेठीं संकोच होत नाही. या प्रसंगीं सर्व॒ हिदुस्थानांतील प्रसिद्ध 
गुणिजन येथें येतात. गाणारे, तन्बलजी, सतारिये, बीनकार, सरोदवाठे, भांड, 
-तमाशेवले ( मात्र हे लोक समभ्यपणा्चं अतिक्रमण केब्हांहि करीत नात ), 
नतक, फिडल्वाले, जादुगार, नकलावाले, इत्यादि सर्व प्रकारचे लोक येतात, 
तथापि या सर्वाची प्रथम परीक्षा घेऊन त्यांतील खरे गुणी असतीर, 
तेव्यांनाच श्री. महाराज व॒ दरबारी लोक यांच्यापुद करामत 
दाखविण्याची परवानमी देण्यात येते, ही परीक्षा चेण्यासादीं एक 
खास समिति नेमण्यांत येते व॒ ती होकीपोर्णिमेपूर्वीं आढपधरा दिवस 
या गुणीजनांची परीक्षा घेऊन लायक इसमांस परवानगी देते. 
अर्शांचा कार्यक्रम ८१० दिवस रोज रात्रीं दोन तास ठेवण्यात यतो. श्री. 
महाराजांना स॒व्यवस्था व टापटीप यांची इतकी आवड आहे कीं असे समा- 
रभ म्हणजे या दोन्ही गुणाच आदश असतात. बटरकछीत बसल्यावर भग 
तंबोरेवाल्यानं खुंस्या पिदाव्या, तार! तोडाव्या, पट््या बस्वाव्या, तम्बल- 
जनिं तवला कावा, गाणाग्यार्ने उगीच हाहं करावे व॒ अशाच रीरतीरनि पूरे 
रंग येण्यासादीं प्रथम बेरंग करावा, ह श्रीम॑तांना बिलकूल आवडत नाही. 
म्हणान अशा प्रसंमीं सुरवातीपूवीं तासभर या लोकांनीं राजवाङ्यांत हजर 
होऊन हे पूवंविधि करवे, व वे होऊन महाराजाची स्वारी येतांच, गाणा- 
र।चा आवाज, वाग्ाचा सूर व॒ तबल्याची साथहा त्रिवेणी संगम एकदम 
दिसावा, अकी सक्त भ्यवस्था ठेविरी जाते. त्यामुर्ढे आरंभापासून अलेरपर्यत 
अक्षा वेठीं चित्त तद्वीन होऊन जातें. 

या सणाशिवाय महाराजांनी महार ष्रीय संगीताला देर मोदे उसेजन 
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म्हणजे त्यांनीं मधवे नाटक मंडक्रीला दिले राजाश्रय होय. नारुगेधर्व 
यानीं आजपर्यत आपल्या अपू गुणांवर लक्षावधि रुपये वैदा केले. अनेक 
राजेरजवाङ्यानीं त्यांना द्रव्य देऊन त्यांची कदर केटी, पण श्री. सयाजीराव 
महाराजांनी र्याना आपले म्हटल्यानं त्याच्या ‹ खास आश्रयाखाील 
मंडी ` हें म्हणण्यांत रा. नारायणरावांना जें भूषण वारतें, त्याच्या 
रातांशानंहि इतर काच ॒रत्याना वाटत नाही, ह त्यांनीं स्वतः 
प्रस्तुत ठेखकाजवक अनेक वें बोटून दाखविटँ आहे. द्रवी गधर्व मंडढी 
एक सवा माना यें येते, त्यावेीं होणान्या गायनानंदाचा लाम मिरण्यासाढीं 
येथीट नागरिक वाट पहात असतात, 

या नादककांच्या परस्षगीन्वी शिस्लहि फार वाखाणण्यासारसी आहे. फार 
अपरा वीपर्यत नाटक होत राहिल्यानें विनाकारण जागरणे होऊन लोकाच 
स्वास्थ्य जिघडतं. म्हणून हे प्रयोग बरोबर रात्रीं ८ वाजतां सुरू होऊन 
१२ ला बद् करण्यात येतात, इतक्या अवधीच्या बताने जरूर ती छाट- 
छार प्रयोगांत करण्याची अगाऊ सूचना दिलेटीच असते. ८ चा ठोका 
पडतांच श्रीमर्ताच पार् नाटकगहांत पडते व ते आपल्या स्थानावर बस- 
तांच पडद्। वर जातो. नाटकगरहांत टाचणी पडी तरी दें जाईल अक्षी 
श्शंतता असल्याने सर्वास ठकू छान यते. बरोबर १२ वाजतां प्रयोग सप- 
लच नटांच्या अभिनय ब गान यांच्या नैपुण्याबदल यथायोग्य अभिप्रायाचे 
दोन शब्द मेनेजर साहेबांजबवट बोलून महराज नाटकगृहांतुन 
निघतात. अशी सुव्यवस्था कोर्ठेहि दुसरीकडे पहाण्यांत येत नाही 

०, क परत केवक्छ अज्ञा नोमित्तिक प्रसं्गानीं दिल्या जाणाम्या उत्तेजनावरच 
संतुष्ट न राहतां श्रीमंतांनीं येथ॑ गायनवादन शाघ्राचें पद्धतक्षीर शिक्षण 
देण्यासादीं गायनशाा काडिली आहे. तीत हिंदी गायनमंडव्ाचे गरहस्थ 
गायनवादनाच्या दुरेक रशाखेचं शाखीय व प्रायोगिक रक्षण देत असतात, व 
अश्चा प्रकारं तरुण पिदढीच्या गायनाभिरुचीला योग्य अवसर देण्याचे साधन 
श्रीमंतांनीं करून ठेवलें आहे. 

एवढ्यावरहि न थाबता गायनज्ञाख्नाच्या मुकाला हात घाटून त्याच उज्नी- 
वन करण्यासार्दीं संगीतनिष्णात श्रीयुत भातखंडे यांच्याकटून श्रीम॑लानीं 
मायनराख्रावर पुस्तके तमार करबिली आहेत, श्री. भातखंडे यानी हिदुस्था- 
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नाच्या सवं भागात हिडून गायनशाख्रावरील प्राचीन म्रंथ बिव्टवून त्याचें 
सम्यक अध्ययन करून हे ग्रंथ हिहिठे अहित. त्यपिकीं काहीचीं 
नांभं खालीरप्रमणें अहित. 

१. संस्कृत लक्षसंगीत. या ग्रंथांत प्रचित हिंदुस्थानी संमीतांतीटठ रांची 

संपूर्णं माहिती देऊन त्याबहृल चर्चा केटी आहे. 

२. संस्रुत अभिनवरागमजिरी. 

३. हिंदुस्थानी संगीत पद्धति भाग १-४ हीं पुस्तके मराठीत असुन यांत 
रागांर्च उत्तम विवरण कटं आहे, 

४. हिंदुस्थानी संगीत क्रमिक पुस्तकमाला भाग १ ते ४. या पुस्तकात 
हिडस्थानांतील नामांकित गवेयांच्या उत्कृष्ट चिजा नेटेडनसह निरनिरान््या 

रागांत व तालांत दिल्या आहेत. हीं पुस्तके हिदुस्थानांतील सवं भागातीक 
सगीत पाटश्ञालांतृन क्रमिक पुस्तकें म्हणुन चालं आहेत, 

याशिवायहि इतर अनेक पुस्तके रा. भातखंडे यानीं छिहिटीं आहेत. 

या रिवाय येथीक सगाताचा असिक भारतीय संगीताश्षीं संबर॑ध जोड- 
ण्याच्या हेतूनं श्रीमतांनीं सन १९१६ सालं तारीख २० ते २५ मार्च पर्यत 
अखिल भारतीय सर्गत परिषद् भरषिी हेती. त्या प्रसंगीं उदेप्रचे श्चकसरु- 
दीन सान, अठ्वरचे मुश्रफखान, येथीर मो लावक्ष फेञ्चमहंमद् व फेयाञ्च हुसेन, 
टोकचे गुलाम हृसेनखान, जयपुरचे कठनखां व अद्ठीहुसेनखां, इंदोरचे इम- 
दादृखां वगैरे अनेक गुणीजन उपस्थित हेते. येथील दिवाण ना. ब्ही पी. 
माघवराव व इतर अनेक सदृगृहस्थहि हजर हेति. सभेच्या अध्यक्षस्थानीं 
अककरपूरचे ठाकूर नवाबअद्धी यांची योजना करण्यांत आली होती, स्वतः 
श्रीमंत महाराज, श्री. सौ, मा. महारार्णासाहेष व राजकुटंबां तील इतर मंडढीच्या 
आगमनानें समारंभास् मोठी शोभा आली होती. भषई इटाख्यांतील सिष्हिल 
सर्विसपैकीचे गायनप्रेमी मि. ङरेमटस यांनीं या परिषर्देत “ हिंदी गायनपद्धतीची 
सुरावतं ? या विषयावर एक नबंध वाचरा होता, व॒ असेच इतर अनेक 
महत्वाचे निर्बध व।चण्यांत अले हेति, एकंद्रीने परिषदेचै अधथेवेशशन मोऽ्या. 
उत्साहान व आनंदाने पार पडल. 
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वस्तुतः श्रीमंत महारा्जांना पृर्ववयांत गायनवाद्नासारख्या विषयांची जी 

गोडी हाती, ती कालमानाप्रमा्णेँ व वयोमानाप्रमार्णे कमी इ्शेठी आहि. व 

हठी धर्मराख, नीतिशाखघ, तत्वज्ञान, असल्या गहन विषयां चा त्याचा अभ्यासं 
चालतो ह सृष्टिधर्मानुसार होणारे आहे. तथपि राजाच कर्तव्य 

^ प्रजारजनात् राजा ? या व्याख्येप्रमार्णे प्रजारंजन ह असतें; व म्हणून तरुण 

वे कठाप्रिय प्रजसा्ठीं अशा विषर्यांची स्वतःची आवड कमी ज्लाली तरी, 

'त्याचीं साधनं अतंद्धित ठेवण्याची आवश्यकता त्यांना निरंतर भासते. इतकेच 

नन्हे, तर सुसंस्कृत करेचा आदर्शे लोकांपुदं न मांडल्यास, त्याच्या अभारवीं 
असंस्कृत वहुजनप्तमाज मृट्च्या देहस्वभावावर जाईल व त्या योग संस्कुतीचची 
हानि होईल. ही आपति न यावी एतदर्थं आपण स्वतः उत्तमोत्तम केच 
नमुने छोकांपु्े ठेऊन त्यांकडे त्यांची प्रदात करावी, ह आपटं कर्तव्य आहे 

असं जाणून, ते या क्लाच्या उन्नतिसाठीं एवढा व्याप सांभाव्टीत आहित, 
बह्यानद् ज्या योर्ग्यासर मिक्त असे तो मिरो, पण विषयानंदाच्या वरच्या द्- 

जाचा कठानंद् व विद्यानंद् तयी प्रयत्नसाध्य व द्रृव्यसाध्य खास आदे. त्याप्रमाणे 

-एकाची जबाबदारी लोकांवर व दोहची आपल्या स्वतःवर, असा श्रमविभाग 

श्रीमेतांनीं केठा आहे. बरहदारण्यक उपनिषदांत आनंदाच्या वरच्या वरच्या 

कोठी सागतांना म्हटटं आहे की, सवं प्रथ्वीं तीर उत्तम वस्तू व सर्व संपत्ति 

असलेल्या पुरुषाच्या आन॑दाला मानुषानंद् म्हणून त्या गुणकाच्या श्रेणीनें 
-एकेक अ।नद् वर चढतां चढतां गेधर्बलोकानंद येतो. याच आनंदाचा सहभागी 

अर्थोतच चिनकलानेद् व मूर्तिकलानंद् आहे. तेब्हां अशा रीती, वरच्या दुरजाच्या 
आनंदाच्या कोटीवर चदढव्िणाय्या प्रेमल व वत्सल राजाबदरु प्रजेला प्रेम 

त्र आद्र वाटा तर त्यांत नवल काय ! 
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भीमत भमहाराजसाहेषां चं दातुत्व, 
( खेखकः-ग्रफेसर चितामण विनायक जोडी, एम्. ए. ) 

श्रीम॑तानी इतर बावतीप्रमाणें जन्या चालत आल्या दानधर्मपद्धरतीस 
योग्य नवे वकण लावून दि. ° धर्म ? या नां वाने मोडणाय्या पण॒ अनाठायीं 
उपकार करविणाम्या आधल्या दात्रुत्वाचा आणि त्या दातुत्वातून उगवणाय्या 
पोकचछ आरिोर्वचनांचा त्यांना अगदीं तारूण्यावस्थेपासूनच कंटाला होता. 

ोकांच्या भोज्या समजुतींवर व्यापार करणान्या भिश्चुकाचा, आपला दांभिक- 
पणा भगव्या पाटन्या कफन्यांखाटी किंवा लंब दादीखालीं दडवून भरकणाय्या 
ˆ साधू ̀  चा, लोकांना शिव्याशाप देऊन पेसे उकठणाय्या फकिरांचा त्यांस 
रोकरच वीट आहा आणि राजवाडयांतीर खीजनाकडून नकढत होणान्या 
रक्षावधि रुपयाच्या उधटपद्वीस आढ्ा घारुण्याचा यत्न त्यांनीं अधिकार- 
सूत्रे हातीं येतांच केरा. 

प्रथम प्रथम महाराजांना या सर्वं निरर्थक दानधर्मासि डोठे मिदटून मंजुरी 
द्यावी लागे. श्रावणमास दक्षिणा, गोप्रदाने, वरण्या, बहुचराजीचं अनुष्ठान, 
सिचडी कारखाना, ग्यारमी व भाकरी, दष्ट काणं, ओवा ण्या, मुग्यांस् 
साखर धारणं इत्यादि प्रकारचे निरर्थक खर्च होत असतां, “ या सर्चाची 
अवश्यकता काय आहे १” असा ते प्रश्न करू लागले. त्यांची ही अश्रद्धायुक्त 
साक ब्रात्त लक्षांत यतांच वाङ्यां तीर बाया मंडब्टी व॒ आश्रित वर्गं मोडा 
गव्रगवा करीत. इंग्रजी रिकून या तरुण राजानँ ध्मं॑बुडविण्यास आरंभ 
केका आहे; गरहाचा कोप ओढवून षेऊन हे राजे आपल्या घराण्यावर अनिष्ट 
ओढवृून षेतीर, असे विचार प्रकट होऊं रागले. परतु त्यांस भीक घालण्या- 
इतके महाराज लेचेपेचे किंवा उलट सत्तेच्या जोरावर चारीती उधदन 
छावण्याइतके सुरुतानी व्रत्तीचेंहि न्ते. युक्तिवादानें स्मजसांचीं मनँ वव्टवुन 
व हृद्राग्रध्यांना मान्न तरसंच सोडून सुधारणा घडवून आणण्याचा त्यांचा 
बाणा होता, 

“^ आपण आपल्या धर्मवचनांस अनुसरून जीं दाने देतां,” एका 
रजर्ञेत ते म्हणतात, “तीं विचारपुवैक दिरेलीं आणि म्आह- 
काच्या पात्रता साजतील अक्शीं असावी. दानधर्माङा संस्थेचे 
स्वरूप आले आहे त्याचं कारण इतके च की, अनेक आभधरित आपला निर्वाह 
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दानधमौवर करण्यान्नन्र सबकाक्ले. राजवास््यांत ठाणे मांडून बसले संस्कार 
वै प्रायश्चित्ते हीं अज्ञान पेटभरूनीं मासानुमासर आपल्याङा यथेच्छ चैगदट 
करण्यास स॑पडावी म्हणुन घुसडन दिली आहेत. ” 

दुसम्या एका राजाज्ञेत ते म्हणतात, “ दृष्टी काटण्याचा रिवाज बवेद् 
करावा, परंतु देवभोन्या समजुतीमु्टेहि खास प्रसंगीं कोणास दष्ट काटल्यानें 
सुख वाटत असल्यास तरी त्याच्या समजुतीस्तव कादण्यास हरकत नाही. 
मात्र ॒होतकरू मलांना देवभोल्या समजुतीचा कित्ता हतां होहतो- 
पर्यत देऊ नये. ? 

सन १९२६ मर्ध्ये पंगुगरहाची स्थापना करीत असतां दानधर्मपद्धती- 
विषयीं श्रीमंतांनीं जो बिनमोल उपदेश कहा, त्यांत त्यां आपल्या अंतः- 
करणाचा एक कोपरा उघडा करून दाखविला आहे; या भाषणांतीट कांहीं 
विचार येथे उद्धृत केल्यावांचून रहावत नाही 

“ समाजाच्या जीवनास आंदोलन देणार्या महनीय च्यर्तीच्या शिवाय, 
व समाजाच्या भिन्ने श्र्णीत आपापल्या चकाररीतून वाट कादणाम्या सामान्य 
जमाहिवाय, दुस्यावर पृणेपर्णे अवलबून रहाणारा एक पराधीन वर्ग आहे. 
जन्मजात रारीरिक किंवा मानसिक व्यंग, आजार, अपघातजन्य दौर्बल्य, 
वार्क्य या कारणान हे रोक स्वतःच पोट श्रमांनीं भरण्यास अपात्र होतात. 
यामा रस्त्यांत मोकाट सोडल्यानें लोकांत रोग पसरत।त व सार्वजनिक नीति- 
मत्ता कमी होते. 

^ हिंदु धर्म हा वैयक्तिक आणि असामाजिक आहे असा कित्येकांचा अरम 
दवि्रतो. तथापि कर्मवादाबरोबरच दानाची श्रेष्ठता हिदुधर्मच्या शाच्रानीं 
वर्णिटी आहे ,.” 

हिं, बोद्ध व इस्टामी धर्मग्रथांतीर दानाच्या श्रष्ठतेवहलचीं अनेक 
उदाहरणे दुर्शवृन श्रीमंत म्हणतात, 

५ आपल्या सवं प्रजाजनांच्या हिताची चिता ह हिंदु राजाच ध्येय मानि 
आहे. राजा हा मूर्तिमंत दानशोर्य असला पाहिजे. मध्यान्दीं सर्वं प्रजेच्या 
जनेवणानंतर भोजन कर्णे हं राजा कर्तव्य समजले जाई. बडोदें हं धर्मगाज्य 
अहि अस्रं पूवीं म्हणत अदत. आतां या धर्म शब्दाचा अर्थ करण्यावर आतां 
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ते ध्मराज्य आहे कीं नाहीं ? ¢ या प्रभाव उत्तर अवलबून राहील, धर्माच 
ज्ञना अर्थं आतां उपयोगी पडणार नाही. दान करणें म्हणजे काय ! या 
विषयाचं चिंतन मीं पुष्कटठ केलं अहि व स्वाभिमान आणि स्वावलंब्रन 
ही प्रजेत कायम राहून दान करण्याच्या रीती शोधन काद्रण्याचा यत्न 
केल। आहे, दान देण्याच्मा इच्छेस खोर बुद्धि आणि द्धि चितन 
यांचा पाठिब्ा असला पाहिजे. बदोरदू है सरोखरीर्च धर्मराज्य बावे म्हणून 
आटोकाट तकंशक्ति आणि सत्ता यांचा उपयोग मी केला. दातृत्वाची इच्छा 
हठ हावी हे इष्ट आद. तथापि धर्मानं नेमून दिलेटीं दूने अनिश्चित व 
वेयाक्तंक असतात. धार्मिक दामाँनीं चिरकालीन स्वरूपार्य सत्करुत्ये कचितच 
टेली अहित. आर्थिक आपत्ति व दैन्य हीं धार्मिक दानांनीं एकादवेढ 
द९ क्चले्ली अहित, परंतु दानग्राहकार्चे आरोग्य व स्वावंबन हीं त्यास 
कायमर्चीं परत मिकावी असे यें नाही. 

^“ संघटित व असघटित दानांत मर्यादारेषा आं सून दि पाहिजे. एके कां 
बडो्यांत विवेक न वापरतां दाने दिटीं जात असत. त्यांचा दुरुपयोग फार होत 
असे. राज्याबाहेरचे लोक येऊन राञ्यावर कुरघोडी करत. आमची सहानुभृति 
कितीहि विङ्ञाक असली तरी अम्च उत्पन्न बेताचैव आहि ...शिवाय 
आमच्या दानश्लीर वृत्तीचा लभ वेणारांत नैतिक अवनति हात असलेली 
आमच्या नजरस आली ” 

यानंतर ग्यारमी कारखाना व केदृरे्वरची सिचडी हीं बंद् केल्याचाः 

उख करून ते सांगतात... 

“ काट्टी परज जतीच्या मलाख्या शिक्षणाकारितां छात्रार्य कादून 

त्यांत त्यांच्या खाण्यापिण्याची व कपङ्यालत्याची तरतुढ् केली. प्रत्येक 
प्रतांत अत्यजोद्धारासार्टीं रकमा दिल्या. गरि्बाच्या आजारीपणांतल्या व 

बाठतपणांतल्या शुष्टुभकरितां दवाखाने घाते, शा घातल्या आणि अराः 

प्रकारे जनतेची शारीरिक ष नैतिक सुधारणा जेणकरून होईल असे उपक्रम 
केरे. दानाची ही आधुनिक रीत गरिबांख्या विशेष उपयोमी पडेक अक्षी 
आमची खात्री अहि. ” 

वर उदेखिेठे स्विचद्धी व ग्यारमीचे कारखाने अनुक्रम बाह्मण व मुसलः 
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मान यांस शिधा देण्याचे रमणे असत. खिचडी फक्त दक्षिणी बाह्मणांस मिक्त 
असे आणि ती मागणाराला पात्रापात्रतेच्या विचाराश्िवाय भि. १८९३ 

सा हे कारखाने पद्धतज्ञीर करण्याची योजना श्री महाराजाचे मनांत धोद 
लागठी, सिचडीप्मार्णे मराठे छोकांकसितां भाकरीचा कारखाना होता. या 
अन्नदानासंबधीं रा. य. वा. आटल्ये, नायब दिवाण, यांचा अभिप्राय श्रीम 
तानीं विचार्छि हाता. रा. आठल्यांनीं आपला अभिप्राय देताना म्हट्टे- 

““ चिचडी चा पूर्वीचा इतिहास पहातां ती संस्था परदेश्ञीय गरीब लोका 
करितांच उत्पन्न केली असं दिसते... ...दक्षि्णेतन ठोर्काना इकडे येऊन 
रहाण्यास्र उत्तेजन देणे जरूर होते... आतां उत्तेजन देण्याचे प्रयोजन नाहीं 
हँ खरं अहि. तथापि ज्या अथी आजपर्थत कित्येक लोक सिचडीचे आधा- 
रावर येऊन राहिले आहेत त्या अथीं त्यांचा आधार एकदम कादून टाकर्णे 
वरोष्रर होणार नाही. अशा ठोकपिकीं ज्यांना खिचडीशित्राय चरितार्थचिं 
साधन मिदं शकण्यासारर्खे आहे अजा इष्मांची खिचडी आजपास्नच बेदं 
द्यारी पाहिजे. ? 

दुसरे नायव दिवाण यांनीं अभिप्राय दिला, त्यांत सिचडी हं दक्षिणेतील 
-लोकासि बड़ोयांत वस्ती करण्याचें आमिष आहे, अशी उपपत्ति नब्हती; परंतु 
पगु छोकांशिवाय इतरांचं अन्नदान बंद करण्यास त्यांनीं अनुकूक मत द हवि 
होते. अभिप्रायांचा विचार होऊन रमण्यांतील अन्नदान बंद होऊन परवाना- 
चिह्ानीं अन्नदानास प्रारंभ ्चाला. परवाने देण्याचा अधिकार एका कमिटी- 
कंडे सोपविण्यांत आला. पंगु लोकांशिवाय अथिहोत्री, कां देवस्थाने, 
-रार्ठेतीर मुलगे व मुटी यांस परवाने मिरे. १८९२ साली रु. ८६.७६० 
सिचडीसाटीं मंज्ञर ज्ञाठे होते. खिचडी येणारे रोक समार ४ हजार होते. 
सरकारी नोकर व असमदार यांच्या कुटुंबं तीर माणसे खिचडी घेऊन जात 
असत, गावात 2ेकभेरवांचा मोढा भरणा सिचडीपायीं श्चाला होता. 

ता. ४ मे १८९३ चे आज्ञापत्रिकंत जाहीरनामा प्रसिद्ध श्ञाला की, यापु 
पुं वर्णिेल्या ठोकांसच सिचदीभाकरी दिली जाईल. ( ९ ) पगु ईसम; 
( २ ) ज्या रोग्यांच्या पषणाची सोय सरकारनं इतरत्र केली नाहीं ते, 
जसं -रक्तपितीचे रोगी; (३) निरा्रित विधवा; (४) निराश्रित मुर, 
{ ५ ) संकटग्रस्त लोक जसे आगीत, चोरीत, किंवा सांथीत सर्वस्व नष्ट स्ञारेले. 
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जाहीरनामा प्रसिद्ध होतांच मोदी खठबठ उडी. बडोयास व॒ महा- 

राषटत निषेधपर सभा क्ञाल्या. महाराज व दिवाण ्याजकडे अर्जोचीं मेडोव्टी 
येऊन पडी; आणि गायकवाडी अन्नावर पिड्यान् पिम्या पोसलेल्या लोकानीं 
रेसिडटाकडे धांव पेतली. प्रथम प्रथम निषेधदरनाथ ठोकांनीं परवनि चेण्यार्चे 
नाकारले, पण हद्ुहद्ं बायकांनीं परवनि षेण्यास प्रारंभ केला. तेब्हां ^“ पुरु. 

घरच बेड ” हि ज्ञाठं. पण महारारजांचा निश्चय दढ होता. त्यांनीं माघार 

घेती नाक व परवानन्यानीचच सिचडी भाकरी मिल्णें सरू स्ट. नतर हा 
अन्नदानाचा खच दिवसंदिवस कमी होत चालला. सन १८९३ त सु. ८६, 
७६० खच होता व तो द्रबाररातून पडत असे. सन १९११ साठी हा खर्च 
खानगीकडे वर्गं करण्यांत आला व फक्त र. १४,१५६ वर उतरला. 

@\ 4 

तसंच श्रीमंतांचे हातून द्ररोज १६ रुपये गोप्रदानावदल खर्च होत, तेहि 

१९०४ सालापासून सर्वं जातींच्या अनाथ व पंगु लोकास वांटरण्यांत 

येऊ ठागले 

सारांरा, दानेधमाची जुनी पद्धत बदलून टाकून श्रीम॑तांनीं बहुजन- 
समाजास उपयोगी पडेल असँ वकण दानाच्या ओधास छवि. पुवीचे दान 
परलोकीं सद्गति भिक्छावी या स्वार्थी हेतूने प्रेरित ब्ल असून त्यांत परो- 
पकराराच्या भावनेपिक्षां स्वहितपरम अधिक दिसत असे, हर्दीचं दान परोपकाराच्या 

भावनेने प्रेरित ब्लें अस्ते. आतां कोणत्या प्रकारच दान महाराजांनीं 
बेद् केने याचे दिग्दुरन केल्यावर कोणत्या प्रकारचें सुरू केठं त्याचं थो 
अवलोकन करू या. 

सन १८९९-१९०० मध्यं भयंकर दष्काठ गुजर देशावर पडला. कित्येक 

रिकिाणीं पावसाचा बहि पडला नार्ही. त्या वेठीं बडोद्ं सरकार या नात्याने 
गुजराधिपांनी जी मदत केठी तिचा उदठेख करण्यार्च हँ स्थल नाही, श्री. 
सयाजीराव महाराज या गरहस्थानीं त्या समयी दुष्कारपीडिर्तांस काय साह्य 

केलं ते आप्रल्याला पहावया्च अहि. दुष्काटगरस्त प्रदेश्च पहाण्यास श्रीमेताच्या ` 

स्वारीने दौरा काठक व तो काटिण्यापूवीं प्रास्या सूचन। देण्यात 
आल्या काः- 
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^“ श्रीमरतीची स्वारी अभरेष्टी प्रतीत दुष्कार पडल्थानें रयतेची स्थिति 
पहाण्यास येणार,...कोणत्याहि ठिकार्णी मामपान व समारंभ करण्याकररतां 
रथतेषेकीं कोणीहि विनाकारण खर्च कर नये. ” 

संच « अमरेी प्रान्तांत जे सत्के ( ओवाद्टण्या ), नजराणे, अगर 
पोशाखाबहूट रोकड रकमा आल्या असतील त्याचा उपयोग दुष्काठपीडित 

अपंग व॒ अनाथ मुर्खे यांजकडेस व्हावा म्हणून श्री सरकार यांनीं आज्ञा 
केली आहे. 

अमरे प्रतीत भिश्छलेे नजराणे श्रीमंतानीं वेव्चेवेव्टीं मरिबांस वांटून 
टाकले. द्(मनगर व स्म॑वा येर्थे लोकांस धान्य व रोकड रकमा, तसेच 
दुपणिया व खांबा येथे मुलांस मिग वांटण्यांत आली. अमरेद्टीस एका 
निराश्रित ब्रद्धेच्या घरी एक वषौची बेगमी करून दिली. महाराजांची स्वारी 

पदरणला असतां के. मा. जमनाबाई सहिवांच श्राद्ध श्चं, त्यावेढीं सातज्े 
रुपयांचा ध्म ॒त्यांनी, “ बायका व मुर यांस अनुक्रम छिद्ड्या व खादी 
अगर मांजरपाटाच्था बड्या 22 कन देवविण्याकडे केला. खनमी च्याख्टी 

फडति एक लक्ष रुपये कड व बडोढद् प्रातांत खच क्के व त्यांतला सिंहाचा 
वां ( ९० हजार > बडोदूं प्रात अक्नगृह्ाचे कामीं सची पडला 

या सक्ष आंकद्यापेक्षां श्रीमतांची हादिंक कटकठ त्यांनीं दसम्याचा 

सण व स्वतःचा वाढदिवस ज्या तद्हेनं पाठला तीत दिसून येते दसन्याच्या 

स्वारीवर चदण्याच्या आधीं त्यानीं गोरगरिवांस रोकड रकमा व कपडे यांची 

खेयत केटी आणि प्रजेचा दसरा साजरा ब्चल्यावर हत्तीवर चटके, या 
दुष्कारोत श्रीमेतांनीं २,६५.२५० रुपये हातलर्चातुन दान केके. 

शरीमंतांनीं दिकेल्थां वेणग्डंपेक्ं कित्येकांचीं नवं खाष्टीर कोष्टकात दिखीं 
आष्टेत, स्यांबरून त्यांची सहामुमूति किती विहारं आहे णि परम, जातं, 
भिन्नङखि याकडे न पाहतां सर्वपरकारष्या सतुप्रवत्तीस सट हत्तानें ते क्षी 
मदत करितात तें दिसून येल. 
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ठेडी सुधरियरेस् माजगाव् कान्ब्दैट व सैट एलिक्ननिथ विषवा- 

श्रमास मदत ५०० 
१८८४।एजट ग. ज, बडोदं बडायास रोमन क्या, प्राथेनामंदिरि बांधर्णे| १,००० 

् मब आतरर्रीय प्रदरोनास मदत २५,००० 
१८८५ त नड़ीयाद् कृषिश्रदशेन १,००० 

चेअरमन बादर म्युनि. [बिं थेँ धमोभे दकखाना १,००० 
एवब. रांकर पाड्रग पंडित पर्णे फीमे हायस्कूतम॑तील मुरी छात्न- 

वृत्या दे्यसा्ीं 8 5०9०9 

ए ग. जनरल, बडोदं लियाच्या आरोग्यासाटीं उमारख्ध्या काठै- 
डेस ओफ डफरीमं फंडास १०,००० 

१८ ८५५. गगाराम भाऊ म्हस्के, पुणे [मरष्े, कुणची, माढी वगर खोकांत शिक्ष- 
णाचा प्रऽार कर्णे >,८०* 

(१९२४ पर्त) 
तकरेदरी अरमान दस्स्नर्म, अर्मदाबाद् १,०० 
आ. गोपाठ चाद बेगदर अनाथाश्रम ३०० 
मिसेस रोर्वतीबाईै, मुके कुराम्याह लान धाकप्यात्र ४,००० 

सेक्रेटरी दरपतराम डायाभाई स्मारक फंड १,००७ 



४४८ भरीसयाजीमौरवभ्रंथ 
णौ णी नी णी मी नी णी गी मी नभम क कक पकक 

नः म चगरचेनक | क. | प 
रकम्, सन. | मदत चेणाराचें नांव, 

सेकरेटरी कलकत्ता किटिररी सोसायरी १,५०० 
१८८७. जी. इन्ल्यू ठेतियर ॒ईर्लडातीर ओरिषएटल ई ह्टटथूटला मदत | ६,००० 

ए. ग ज. बडोदं इम्पीरियल दं्टिरधूट कंडन ५०,००० 
१८८८ (सक्रेटरी काजीसदिब स्मा फ. १,००० 

अध्यन स. ज. बूर स्मारक ५७०० 

सेक्रेट ्षात्रधमे प्रतिपादक सभा, सब २०० 
सेक्रेटरी लकितकला प्रदशोन, पुरणं ३०० 
अध्यक्ष वैतरणा संकटनिवारण फंड १,२०० 

१८८९९. ग. ज. बडोदे सुब येथं थराप्युटिक्सच्या अध्यापकाचा 
३ वषौचा पगार ६,००० 

ए. ग. सुरत अभ्निसकटनिवारणाथे ५,००० 
प केलिज, इमारतीसाटीं ६,००० 

पु 
सेक्रेटरी कन ए्यु सोसा-आश्रयदातृत्वाची देणगी ६,००.० 

यरी, पुणे 
डा रा. गो. भाडारकर [शेस मदत १५० 

१८९०।भाऊनरुवा नागपूरकर, बडोद(रघुपतिबुवाच्या देवन्छाचा जीर्णोद्धार ३०० 
रा. रामक्ृष्णश्ुवा गायनसमाज, पुणे १०० 
बाबर प्रसन्नसेन केराव उद्योग दावा, कलकत्ता ३०० 
नागेश वि बाप मोफत शाकेस मदत १०० 
नवरोजी वाड्या लड रे स्मारक फड १,००० 
सेक्रेटरी लकलितकरला प्रददेन, पुणे १,३६० 

` | पयत) 
१८९६ रेट शिवजी नथु , मुंबई (षेलाभाई हरिदास एंटरटेनमेंट फंड ३०० 
१८९ ७/९. ग. ज. बडेद,. ुष्काव्छ निवारण फंडास ८,००० 

मि. पासेन्स, कलकत्ता [महाराक्षी ्दिक्टोरिया दीरक उत्सव फंड २,००० 
१८९९ |अकाउटंट जनरल, बडोदं |एियट स्मारक फंड ५,००० 

५ महाराणी जमनाबाई स्मा. फ, =,००० 
१९० ०|लेड जहांगीर ुष्काक निवारणाथ १,६०० 

कुमार रणजितसिंहजी भैर ७,००० 
रा. एेयर रात्रीच्या व्यापारशाढेस त 

१९०१२ सड, बडादं म. ष््कटिरिया स्मा फ, १,००,००० 
पेट ददु केठेज बनारस धर्म॑शिक्षणाकरिता १,००० 
राट मेडिकर के।., मुंबई [विदा्याच्या वसतिगहाकरितां १,०० ० 



महाराजा चा छणमौरव 
(५७ 

सन 

क 7: 

प्रिन्सिपार, इंडियन का 
अगद 

रादा सां यदे 

मदत षेणाराचें नांव, देतु, 

कोलेजास जोडून इस्ितढ बाधण्यासादीं 

ग्रथभ्सारक मडनीस मदत 
१९० २ प्रिन्सिपार, मरार मेडिकञ|कान व घशाच्या आजारासंबेधीं पुरवणी 

केौटेज, मुंबई व्याट्यानं देण्याकरितां 
साबाजीराव रदे, धारवाड॑मराा विद्याध्यौस मदत् 

जस्टिस बोडम् , मद्रास 

मद्रास येथील संस्था 

जनररु सेक्रेटरी 
१९०३ ।खाला श्रीकृष्ण सेक्रेटरी 
१९. * ई ।अभ्यत्ष 

प्रो. धो. के. कवे 
सर भालर्चद्र 
सरवि दा. ठकरसी 

१८९ ०[सेकेटरी 

का. अय. तेग 

भा नगरकर, मुबई 
सेक्रेटरी 

१८९१९. ग. ज. बडोदें 
सेक्रेटरी 

प्राप्यास दोणारं कर्य-निवारक मडढीच्या 
ग्राणी दश्रषागहास 

( १ ) अजुमान इस्छाम, ( २ ) मोफत 
वाचनाख्य ( ३ ) हिंदु आश्रम,( ४) 
गरीबाची शाका, (५) अधश्ाका 
( ६ ) लियांची शाना यास 

ओदययोगिक प्रदरौन, अमदाबाद 
दिष्टी हदु कौरस्जचा बक्षीस समारभ 
अलेक््ाडा नेरिव गत्सै ईस्टिटथ॒ट 
अनाथ कालिकाघ्रम, हिगर्णे 
पचाग संडोधन म॑डगस 
रोतकी प्रददोनासारीं 
ईडियन न्यारानर असोसिएरान, 

राखा 
टूडण्ट्स चिटररी आगि साएंटिफिक सोसा- 

यटी, सुब 
रेवाजी हदायस्कुलास मदत 
पाटण व व्यारा येथील लायन्रन्या 
साद्रा येथे कोठेज व इस्पितढ यांस 
आरोग्यविज्ञान व ज्ञातिराल्ञाच्या आंतर- 

राघ्रीय परिषदेस 

गुजरात 

१८९ पि कभिरानर,सौबरै क आध्रमास मदत 

सेक्रेटरी 

सेकेटरी 

हाराष्र् वक्तृत््वोत्तजक भंड 
सेट जासेफ अनाथाघ्रम 

मूक विद्यार्य, मुंबई 

४४९ 

रकम 
रुपये. 

१ 9००० 

१,२० ० 

५५ ५००० 

५०० 

५९७ 

९९७५५ 
4 ध १.8. 

४. र ©®@@ 

2०० 

^ ० @ 

१ „००9 

१९ ५००० 

५९५ © 

५०० 

4०० 

६५० 
4 9००० 

9 ५० ० 

१० +, ०० 

५९० ० 

ओ थे 

पूर्ीपासूम ) 
३०० 

( पूर्वीपासुन ) 
सजनगडास सभामंडप बाधण्यासारीं श्री, छृष्णाबाईं हरदासी 

सेकरेटरी राखी समिति, कलकलता 

५4७ 

१०० 

ट १००० 



४१५४ भ्रीसयाजीमौरवम्र॑ंथ 
चे ७ 4५, प पे.” च # 0 ५” =” < ५ ५” १ ५८ ५७ ५ +न ४“ ^ + ५“ ~ ४ ¢ + भ ५ भ ५ 

ह मदत वेणाराचें द| दढ. | हेतु. य 
य. 

सेक्रेटरी श्टिक्टोरिया स्मारक ६,९२१ 
१८९२।दादाभाडई नवरोजी यास भेटीदाखल १५.००० 

सेकरेटरी ग्राट मेडिकर कौलेज १,००० 
सक्रेटरी भंडाल व पुणे येथे वैद्यकीय मदत १,१०० 

१८९.४[सेक्रेटरी, पुणे नेयिव इन्-दमार्त.सा्ी १,००० 
र्टिटय॒शन 

१८९५ना. फाजङेमादईं विप्राम ठेड हरिस स्मारक १,००० 
ना. दादामारं नोरोजी [भेट १५.००० 
सेक्रेटरी कडप्पा लिटररी असो सेएदान १,००० 
आबाजी वि. काथवटे उकन ब्हनौक्युलर सोसायथी, पुणे ५७,००० 

१९.०४।सेकरेटरी देवसमाज, खहोर २५० 
अलाहाबादं ददु बोडर इमारत व लायत्ररै बाधण्याकरिता ४,००७ 

असो सिएरन 
गो. कृ. गोखले रानडे स्मारक फंड १,००० 
प. म. मो. मालवीय अनाथाश्रमास ३०० 
मिस सोराबजी पुणें फीमेल दायस्कुरस १,००० 
सेक्रेटरी उटक्मंड इस्त ५०० 
मेयो केलेज, अजमीर |फंडास १०,००० 
रा. लालमाई् दर्पत॒॒ [जैन कान्फरन्स, अमदाबाद १,००० 
ना. के. अलोनी मराटी पुस्तकछपार ( लमविधि व सोहे १,००० 

१९० ५|छिंबडीचे कारभारी मुखास बाक्षिसे १,५०० 
सेक्रटरी आत्रे हासि. कलकत्ता ५,००० 
रेतिडेट, बडोदं उत्तर दिदुस्थानात धरणीकंपान नुकसान| ५,००० 

पावर्ल्यास मदत 
सेक्रेटरी टाया स्मारक फंड २,००० 

र रोयर म्युजियम, सबई ५,००० 
१९०.ना. न्या. चदावरकर रा्रीय सामाजिक परिषद् २०० 

सर रईनक्षा पेटिट सर ॒फिरोजशा मेहता याचा पुतव्य| १,००० 
उभारण्यास 

मे. अब्बास तयबजी अंजुमाने इस्छामच्या इमारतीसारी २०,००० 
१९०९ ६्री सयाज बोड्िग पेटलाद्|मदत ५०० 

न्या. चंदावरकर दु लियांच्या रिक्षणासारीं १,००,००० 
्रिन्सिपार (१) अजमीर व (२) डली केलिज, 

इदूर यास मिदधन ७,००० 
१९१ ०।सेकरेटरी एडवडे बादशाह स्मारक १५,००० 



महाराजा यणभोरव धरष्मे१ 
तः (0-0ोोि र क ००३.० 69 99 प २००.०६. ४० ८०३०००० ०५१६०९०७. 

चं = रक्तम् 
सन. | मदत घेणाराचे नांव. शये 

सेक्रेटध ड, © @ 

29 ९९० @ 

१९१२ एस् सी. सेन ५०० 
मि. स्पीलन् 

कुटुंबांस मदत ७,५.०० 
सयद् महमद, मद्रास (तुकंस्थानांतीक संकटग्रस्तांस मदत १,००० 
व्ही. पी. माधवराव बेगक््र धमं परिषदेस ५१ 

१९१३।सर भालचंद्र छृष्ण काडे आरोग्यखवनास मदत १२,००० 
सेक्रेटरी दि्टीच्या ठडी हाईडिन्न खी तैय विद्या 

कछ्यास मदत १,००,००० 

सर जमशेटजी जि., सुबई [दक्षिण अफिकेतील हिंदी लोकांस मदत्|  ५,५० › 
बडोदं जुमामशीद जीणोंद्धार ४,००० 

१९१५ गुरींचें कोरेज, दिष्टी सस्थेस मदत २७,००० 
१९१६ [च्रियाकरिता केडी दाडिज 

इस्पितर, दिष्की ६ र »,००० 

स्टेट जनरल इस्पितन,बडोदे क्ष-किरणाची सामग्री ३,००० 
डा. मेयर सट जेन्स अम्ब्युलन्स फंड, मेसापोटेमिय| १,२०० 
पंढरपूर अनाथवालकाश्रम [मदत २५० 
१.म. मो. माख्वीय [बनारस हदु वियापीठासर मदत १,००,००० 
कन्यामहाविदयाल्य, जख्दर|मदत १०० 
मागरोढ धमेशागा बाधण्यास १२,१८६ 
सेकेटरी भाडारकर प्राच्य विद्यासंशोधन मंदार, पुणे १,००० 
मिसेस त्रूमफील्ड अमदाबाद येथील महिला परदेस १,००० 

वेगी महायुद्धदानें मिद्ून १०,३०० 
१९१७२ दिनरा वाच्छा दादाभाई स्मारक फड ५,००० 

बेम्बि आट सोसायटी प्रदशेनास १०० 
वेगन्यलीं महायुद्धदाने २,६७४ 

इोडियन ब, म्हेसूर देणगी ५,००० 
१९१८।रा भातखंडे, अबद अखिल भारतीय सगीत पखिद १,००० 

उ्यबकेश्वर संस्कृत पाठञ्चाक्छादेणगी ३०० 
नासिक उदोजी बोश्िगि [विा्यांस मेजवानी ३०० 
नासिक लायत्ररी मदत १०० 

सर जज बडेनुड स्मारक १,३२९ 
सर दिनरा वाच्छा निलिग्डन स्मारक फंड २,००० 

महायुद्धा्ीत्यथं देणस्या ३०० 



चम्मण क | 
रुपये. 

३ ध 9 @ 

३ „००० 

५५ ५००० 

( एकद्र ) 

३ © © 

4 )००० 

५२ भ्रीसयाजीगोरवम्र॑ंथ 

सन. | मदत चघेणाराचं ग हेतु. 

१९१९ कनेर वुड काठेवाड दुष्काठ संकटनिवारण फंडास 
प्रिन्सिपाङ एठकफिन्स्टन काठेजास देणगी 
सेक्रेटरी पादचूर् चिकित्साख्य, कसोली 

८ शारीरिक खेांचे व॒ कुस्त्यावे अखिल 
भारतीय सामने, पुणे 

१९.२.०| ,9 पिरी आओरिपटल कान्फरन्स 
रोसडद बडोदं शिद्यर्सगोपन संघाच्या स्थापनेसा्टीं 

१९२१उदोजी बोडिग, नासिक 
नेक ना. यबई गन्हनेर 
प्रो, न्रिवेदी, बडोदं 

इमारतीसाीं 
पुणे शनवारवाड्याच्या जीर्णोद्धाराकसतां 
मसाणी स्मारक फंड 

बडोदं ह स्िटल रोग्यास्र मेजवानी 
प्रो, ना. गु, वेडिणकर हैदराबाद ब्राह्मसमाजास 

1 मुकास बक्षिसै खाऊ करे वांरण्यासाटीं 
जागोजाग 

जनरल स्टोअसे जरुसठेम |जस्सलेम म्थुक्षियमकरिता 
१९२२ (गोराव्छ, भट गोरक्षण 

भाडारकर प्रा. वि, सं महाभारताच्या प्रकारानाकरितां एकंदर 
मदिर, पुणे 

माधवराव जाधव, परस्वं प्राम पुस्तकमंदिरास 
ना. सर सूरपँदनाय राजा राममोहन रोय स्मारक हदालसार्दी 

५५ ०,००० 

१२ „००० 

५९ ५००० 

प ४ ५१०० 

१८२ 
|, ५००० 

२०६ 
३७९ 
६४५ 

५,५.०० 

| ५००० 

सेक्रेटरी करकत्ता ओरिरटख पारेषद् 
रोकड बडोदं लेडी रीर्दिग वुहमेन अफ इंडिया फंड 
मि. केडेल मराठा युद्धस्मारक 
विद्याधिकारी, बडोदं (शाब्य॑त छात्रवृच्याकरिता 
कनैल ठुड राजकोट इस्पितवास 
सर एप्. ई, वाच्छा व्री शिवाजी महाराजाच्या पुतन्याकरिता| ३०,००० 

१९२ ३ देवासचे महाराज (थो. पा.) शाह स्मारक फ॑डास 
नेकं ना, ब्दादसराय जपान संकटनिवारण फंड 
ड. ब्रम्पसत, अमेरिका दाविडे विंयापीठंतील वैयक विदार्यासारद। 

कै. राजपुत्र श्री. जयसिंह यांचे नावि 
कमिशनर, तेहरीगढवाल |बदशैनाथ-केदारनाथ रस्त्य।बर॒ सदावस 

धालण्यासाटीं 
१९२४. बनारस हिंदु विद्यापीठ विदाथ्यौस करमणुक्रीसादीं 

ना, ल्द, सुब सोशङ वक॑सै परिषद 

£ 9००० 

५९ पि वि 

७, ५९० ० 

ग् ),००@ 

१ ४ @ ०? @ 

५५ @ के 



महाराजांचा यणनौरव ४५६ 

| 
१९२४के. टी. पाल, कलकत्ता ददी पदेरवान युरोपांत पाठविष्याच्या फंडास्| १,००० 

सेक्रटरी मद्रास ओरिपटर परिषद् ५०० 
अध्यक्ष कोचीन जलसंकटनिवारण फंड ३० ० 
रा. साबावाला दक्षिण दिदुस्थान जङनिवारण फंड ३,००० 
सेक्रेटरी, र्खनो अ भा. संगीत परिषद ५०० 
हि. चे सेनापति सर प्रतापसिंग स्मा. फंड ५,००० 

१९२५रा. चिवि वैद्य प॑चांग समितीसादीं तड 
शाठेतील मुलस खाऊ १,०९६ 

सेक्रेटरी अ. भा. संगीत परिषद ७५०० 
१९२६| ,, शारकतील मुखस खाऊस २५७३ 

चीफ मेडिकल अफिसरदीडियन रेड केस सोसायटी, बडोदे शाखा| = ५,००० 
बडोदं 

विद्याधिकारी, ज्यातिष संमेलनासं मदत १०० 
सेक्रेटरी, अलाहाबादं ४ शी आओरिएंटल परिषद् ५०० 
प्रो. ब्दाइस चान्तेरर बनारस ददु वियापीटास 

१९२७|अध्यक्ष पुस्तकाख्याची इमारत बाधण्याकारेता = |२,००,००० 
शा ,_ (रायगड किह धमेशाव्य | ५०० 

सब्ददटूस अफ इडियाब्ञानप्रकाशच छपखान्यास आग लगून 
सोसायटी, पुणे साले नुकसान भरपादैचा फंड ४,००० 

सेक्रेटरी बम्ब आरेस सोसायी २०० 
४ सर छस्टी विल्सन हीस्पिरङ १,००० 

यानंतरच्या देणग्यांच्या अधिकृत याया अदयाप तयार इ्लाल्या नाहीत. 

तथापि डा. मुज यांच्या हस्त॑ हदु महासभेस १२ हजार रुपये व मरादी शब्द् 

कोशास ५ हजार रुपये दोन वर्षौपूवीं भिल्ल. तरेव थोर विदान, उत्कट 
कवी, व इतर कलावत यांस देण्यात येणारीं वषांसनें सहासात वर्षापासून 
सुरू क्रीं आहेत. त्यांची माहिती इतरत्र मिटेटच. वरी यादी रक्ष असली 

तरी “ ओींच्या मध्ये ” वाचणाराला तीत महाराजांचे अनेक गुण दृष्टीस 

येतात. देणग्या भरमसाट एकरकमी देऊन फंडगंटीस उत्तेजन न देतां त्या 
काठजीपूरवैक व काम पाहून थोडथोङ्या भार्गानी देतात. मराठी वाचकांस 
मनोरंजक वाटणार नाहीत अक्षा रक्टा दानांचा उद्ेख वर केला नाही. 
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हा सवं खचं श्रीमंतांच्या खासगींतून श्चाठेला अहि. सरकारमा्फत 
मोटाल्या देणग्या देण्यांत येतात त्या वेगज्याच. 

इतर बावतीप्रमार्णे दानधर्मासहि श्रीमंतांनीं नवीन व योग्य असे वण 
छावृन इतरांस धडा घालून दिरा आहे व हा उपक्रम आणखी दीर्घं काठ 
त्यांच्या हातून चालो अरी इच्छा प्रदर्शित करून हा लेख पुरा करित. 

महाराजाची प्रवासाची जदड, 

( खेखकः- प्रो. विभ्वनाथ पांडुरंग दांडेकर, एम्. ए. ) 

फार प्राचीनकादापासून प्रवासार्च महत्व लोकांना पटलेटे दिसते. अगदीं 
रानी अवस्थेत मनुष्य असतांना भक्ष्याच्या शोधार्थं त्याला थोडाफार प्रवास 
कृरावाच कगे. प्रवासावांचून कोणत्याहि गोर्ठची प्राप्ती त्यावेखीं हाणे शक्य 
नन्हतें. आणि अना प्रवासात मिकालेल्या अनुभवाच्या जोरावरच त्याकाढीं 
जञानप्रत्ती होई. प्रवास करण्याच्या ठिकिाणींश्री व यदा वसतात म्हणून 
नेहमी प्रवास करावा, अद्रा आशङ्खयाची वचने जुन्या उपनिषद् व बाह्मणादि 
गरथांत आढदतात. प्रवास कल्यानं अनुभव व ज्ञान या दोहची प्रापठी होते, 
असँ फार पुरातन काठापासून लोक मानीत आरे आहेत. किंबहुना प्रवासा- 
चेरीजच्या नुसत्या ज्ञानाला ठवमाच्र किंमत नाहीं असच लोक मानीत. गुर 
गृही मिलें ज्ञान प्रवासाच्या कसोर्दवर घासल्यासेरीन त्याची खरी किंमत 
कटत नसे. आणि म्हणून तत्काटीं समजल्या जाणाय्या प्ृथ्वीची प्रदक्षिणा 
कर्णे हं ब्रह्मचान्याचं अवश्य कर्तव्य समज जाई. 

देशाटनाचं महत्व अशा रीतीने सर्वं देशांत मानठें जाई. देशाटन म्हणजे 
िक्षणाचाच एक भाग होय असं बेकननें म्हटटे आहे. श्रीमंत सरश्ार 
सयाजीराव महाराज यांना देखील प्रवासाचं महत्व वाटते ते एवम्याचकरितां. 
त्यांनीं आपल्या एका व्याख्यानांत असँ म्हटठँ अहि, ¢ 18९९] ; 
णिलशंह् (0पाप्रा68 18 006 ग ध कोर्थ इ0पा०९ 0 0 कर1€42€ 
आणि त्याच्या अशयुष्याचं विहंगम हष्ठर्ने अवलोकन कैट असतां हीच गोष्ठ 
प्रत्ययासर येते. 

महाराजा नीं अनेक देरांत व अनेक खंडांत प्रवास केला अहि. हिवुस्थानांत 
व हिदुस्थानाच्या बाहेर प्रायः असें एकहि मोठें शहर नाहीं कीं, ज महाराजांनी 
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पाहि नसेल. महाराज आयुष्यभर प्रवास करीत असल्यास घार्ईघाईनं आपला 
प्रवास त्यांना क्चितच आटपावा लागतो. युरोप संडासारख्या सुधारछेल्या 
संडाचा प्रवास ते पुप्कठ वेग्ठं करीत असल्यामुटं तेथीरु चाठीरीरतीचा व 
विविध सुधारणांचा त्यांना सुक्ष्म व सावकाकशपणें अभ्यास करितां येतो. अगदीं 
एकाच जगाचा प्रवास करणा्याची स्थिति घा्वार्ईने एखद पदार्थसंग्रहा- 
ठय पाहणान्या सारखी होते. त्याला नीट बोध कसलाच होऊ शकत नाहीं 
महाराजांची स्थिति याच्या अगदीं उख्ट असल्याम॒ं कोणत्याहि देश्ांतीट 
नवीन गोष्ट त्यांच्या चटकन ध्यानात भरते. ते त्या गोष्ठीविषयीं आपल्या 
मनति विचार करितात. आणि आपल्या देशांतील परिस्थितीरीं तुलना करून 
राक्यतर लगोल्ग ती गोष्ट आपल्या राज्यात सुरू करतात. को्टँहि कांहीं 
चाग पाहिरे की, त आपल्या राज्यांत आणण्याचा मोह रत्याना आवरत 
नाही. जगांत जँ जं कांहीं उच्च, न्याय्य व संद्र असेल तें तं आपल्या दांत 
असावें असं महारा जाना वातै, त्यांच्या छपन्न वर्षाच्या कारकीर्दौकडे पाहि 
असर्ताना हीच गोष्ट प्रत्ययास येते. समाज, कायदा, राज्यतंज् व धमेतंत्र या 
बावर्तीत त्यांनीं अग्रणी बनून ज्या सुधारणा घडवून आणिल्या त्याचं बन्हुहीं 
भरेय त्यांच्या पोर्वात्य व पाश्विमात्य देशांत श्चलेल्या प्रवासालच यावं छागेछ 
याच ठिकाणी महाराजानीं केलेल्या मुख्य मख्य प्रवास-स्थद्टाची यादी 

यास तां अस्थानी होणार नार्ही. 

हिडुस्थानांतीख प्रवासस्थे 
निरुगिरी महाबदेन्वर, पूर्णे नेनिता मसुरी 
सिमला मरी कारूमीर दा्जिंिंग दिष्टी 
आग्रा अलाहाबाद् लखन लाहोर अजमीर 
जयपुर जोधपुर उदैपुर ग्वाल्हेर कानपूर 
बनारस कलकत्ता जगन्नाथ बेगटार तंजावर 
मदुरा कोचीन मद्रास सीलोन 

हिडुस्थानाबाष्ेरील भरवासस्थले 
इग्टंड फ़ान्स जमनी बेल्जियम स्विरञ्चरटंड 
इटरीं न्युर्योकं फिठाडेत्फिया रसनफन्सिस्को कनडा 
सिंगापुर हांगकांग केटन रांघाय नागासाकी 
याकोहामा कीयोतो रियो 
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वर दिलेल्या यादीवरून महारार्जांच्या ठिकाणी प्रवासाची आवड किती 
प्रखर आहे हँ सहज कटुन येईल. पण आम्हांका जं महत्व वाटते तं या 
यार्दीतीर फुगीर संख्येव नसून महाराजांच्या विकार्णी असलेल्या सृक्ष्माव- 
लोकन शाक्तीर्च होय. ही हृष्टि महारजांच्या ठिकाणी नसती तर त्यांचा 
प्रवास लछोकोपयोर्ग ठरला नसता. एका राजाची अश्च गोष्ट सांगतात कीं, 
त्याने मत्स्याच्या पोटांत बसून साती समुद्राच उदैघन के. तो बाहेर 
आल्यावर त्याच्या सरदरांनी त्याला सात समुद्रात पाहिलेल्या नवराइविषयीं 
विचारं, पण मत्स्याच्या पोटांतील रचनेशिवाय त्याला काही च सांगतां आर्ट 
नार्हा { ज्यांच्या विकर्णीं अवलोकन करण्याची शक्ति नसेक त्यांची स्थिति 
या राजासारखीच व्हावयाची. श्रीमंत सरकार सयाजीराव महाराज यांची 
अवलोकन करण्याची तट्हा इतकी भेदक व सर्वग्राही अहि की, कोणत्याहि 
दशां तीर कोणतीहि गोष्ट त्यांच्या दृष्ठीच्या टप्प्यांत आल्याखेसीज राहात 
नार, या अवलोकनाच्या आवडीमुर्टेव महाराजांनीं इतका प्रवास केठा. 
अशा अवलोकनान आपल्या देशातील खोक व परिस्थिति यांची तुरना ते 
इतर देरांती लोक व परिस्थिति यांच्या्ञीं क इाकतात; आणि जिरथं 
शाक्य असेर तिथ योग्य बद करून अनुकरण करितात, 

अरा प्रवासने त्यांची प्रकृति चांगली राहून मनहि नेहमी उल्हासी राहते. 
हृग्टंडांतीर राजकारणी पुरुष ज्या प्रमार्णे पुष्कठ काम केल्यान॑तर शरीरांत 
उत्साह उत्पन्न करण्याकरितां आपापल्या खेडेगार्वा जाऊन राहतात, त्याच- 
प्रमाणें महाराजहि येथीरु कामाचा डंगर वाहून ज्ञाल्यावर कांहीं काठ थंड 
देशांत जाऊन राहतात. फरक इतकाच की, वर उद्टेखिङेल्या पुरुषांना 
विश्रंतीच्या वे्टीं इतर कांहीं काम नस्ते, आणि श्रीमंत महाराजांना कहि 
गँ तरी राज्याच काम कररवेच छागतें. पण महारा्जांच्या ठिकाणीं 
प्रवासाची आवड इतकी मनापासून आहे की, ते अश्चा प्रकारचा जास सोसू- 
नहि प्रवास करतातच करतात. आणि या आवडीचं फ म्हणूनच कीं काय 
त्यांना प्रत्येक प्रवासांत कांहीं तरी नवीन शिकायला व लोकाना शिक 
वायला सापडरते. 
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श्री महाराज व व्यायामक्षत्न, 
( ठेखक--्रीयुत राजरल प्रो. गजानन यावत भाणिकराव. ) 

फारा दिवसांचा हेतु हाता कीं, श्रीमंत महाराजसाहैब यांची व्यायाम 
कषत्रातहि कामगिरी जनतेपुदं मांडावी, श्रीमंत महाराजसाहेव यांच कार्यक्षे् 
इतक विविध आहे की, त्यांत त्यांनीं व्यायामक्षत्रांत केलेले प्रयत्न सदाम 
लक्षपूरवक पाहिल्यारिवाय लक्षांत येत नाहीत असें वर॒ वर पाहतां वाटते. 
आणि याला कारण एकच व तें हंच कीं, मनुष्य जितका मोडा व त्याची 
कार्यकर जितकी अनेक तितकी त्याच्या विरिष्टं कार्यक्षेनांची छाननीं 
देखीर कठीण. महाराजसाहेन यांच्या का्यक्षेत्रविविधतेचा पसारा प्रचंड 
आहे व॒त्यायोगेच आजपर्यन्त त्यांच्या अनेक क्षेत्रातील अनेक काम- 
गिव्यांचं अनेक टेखर्कानीं अनेक टेखदारां अनेक ॒ वें दिग्दर्शन के 
अहि. तरी आमची अ्ञी खात्री आहे कीं, श्रीम॑तांचीं आणसी 
अनेक कार्यक्षेत्रे जनतेस अजून अज्ञातच आहित, आणि त्या अज्ञात कार्यक्षन्म॑- 
पेकीच व्यायाम हं एक क्षेत्र आहि. त्या क्षेत्रावर आज थोढाफार प्रकाश 
पाडावयाचा आहि. सचंलाइटचा श्योत मागाहून टाकतां येल. 
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यावर कोणी अक्षी रोका कादील की, आजच अश्ला प्रकारे प्रकारा पाड- 
ण्याच कारण काय †{ आणि पाद्ून पाडावयाचा तो असा थोडा थोडका 
काय म्हणुन ! चागला सर्चलाइटचा ज्लोतच कां नाही पाडीत ! 

यार्च उत्तर सें अहि. या उत्तराच्या पार्श्वभागीं एक आनंददायी योगा- 
योग आहे. आमच्या मनांत हा ङेख हिहिण्याची कल्पना फार दिवसांपासून 
ठाणे देऊन बसली हती. त्यांत भर काय पडढी तर ती थोड्याच दिवसां- 
य्व श्रीमेतांच्या येत्या वाढदिवसानिमित्त एक गोरवग्र॑थ काढावयाची कल्पना 
उदभवरी, व दही कल्पना धेन या म्ंथाचे वचिटणीस आम्हांस भटे व 
आमच्या या सुप्त कृल्पनेला धकरेवजा आन्दोकन देते इलि. त्यांच्या तांतडीच्या 
मागणीस तांतडीचा पुरवढा म्हणान हा ठेख पुरदं करीत आहि एवदे च. 

प्रस्तुत ठेखा्च नांव वाचून ‹ काय हा, या दोन शब्दांचा अर्थार्थी 
सबेध ! ' असा जर एखादा अस्फुट उद्रार एखाया अजाण ओटबाहैर 
निघाङा, तर त्यारा चटकन् सांगता येई की, ‹ हो बाबा ! व्यायामक्षे् 
व श्रीमत महाराजसाहेव यांचा अगदी निकट्चा, ठहानपणापासून तो 
तहत आजतागायत संबध अहि. पहा कसे तै. › 

गादीवर बसण्यापूु्वीं महाराजांना निसरगदेवी तर स्वतःच आपल्या मांडीवर 
आरोग्याचे धडे दत होती. त्या काठास व परिस्थितीस अनुसरून ह दैवार्चै 
लाकं बाक रानवेलींमध्यं रानवेीप्रमार्णेच स्वच्छेदानें वाढत होत. त्या 
स्वच्छदीं वातवरणांत अरा त्नं १२ एक वर्षे काढल्यावर महाराजांस 
एकदम उचलून बडोदयास आणण्यांत आं. कोटे कवले व कोर्ट बडे ! 
पण देव ही चीज कांहीं ओर आहे. दैवीं दैव खुङावयाच॑ असटं म्हणजे तै 
केव्हां कसं खुटेर याचा नेम नाही, महाराज गादीवर कसे आले हा इतिहास 
देखी मोडा मनोरंजक आहे. परतु आज तो आपला विषय नसल्याने त्यावर 
'पडदाच राहू देणे इष्ट. महाराज गादीवर अके ते एकदम रंकाचे राव होऊन 
आ, या आयुष्यांतीक आकस्मिक स्थित्य॑तराचे योगे खार्णीति पदन राहि- 
ठेल्या या अमूल्य हिन्यास पे पाड जरूर हर्त. पैटू पाडावयाचे म्हणून 
त्यावर घाव घाटणे कमप्राप्तच दर. अथात् गादीवर यतांच महाराजांचे 
मागे पहिल्या ठराकिकि कार्यक्रमाचें लोदणें छावण्यांत आर्तै. 

कुणाहि श्रीमंत मनुष्यास आणि विशेषतः अज्ञा स्थित्यंतसि रख 
जनणाचे पोर्ियास अप्षला बांधून टकणारा कार्यक्रम लोढर्णेच वाटावयाचा,. 
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असल्या गोष्टी म्हणजे त्यांस श्रुखरेहूनहि अधिक जाचक वाटावयाच्या. परत 
ज्याला एकदं नियमितपणा व शिस्त यांची किंमत क्ली तो मग वरी 
गो्टीकडे अगदीं निराठ्या टरं पां लागतो. नियमितपणा व शस्त याचे 
बाठकद्ूच या बाल महाराजांना बालवयांतच मिदं लागतहयानंँ तें त्यांच्या 
पचनी पडले एवढेच नव्हे तर तं त्यांना अत्य॑त प्रिय वादं लागले. व पु 
मोदेपणीं तर कुणासहि या दोन गोष्टीखेरीज ते कांहीं बोट देईनात व अयाप 
बोलू देत नाहीत. 

आणे याला मुख्य कारण त्यांना श्रीम॑त के. महाराणी जमनाबाई्ाहेव 
यांच्यासारख्या माता लाभल्या ह्व होय. महाराजसाहेव यांचेवर या माउलीर्च 
जरी आत्यंतिक प्रेम होतें तरी चिरंजीवावर्राल भावी जबाबदारी ओटस्न 
या राजमातेनें महाराजांचे फाजिर लाड असे कधीच केले नाहीत, कीं करीं 
हुसम्यासहि करूं दिङे नाहीत. महारार्जाच्या नियमित कार्यक्रमात या माउलीनें 
मातवात्सल्यानें मोहन जावून कधीच अडथदा आणला नाही, दिवसांतीर 
कांहीं एकं ठराविक काठ ते या माउलीच्या साननेष्यांत असत, या काला- 
सेरीज जर या राजमातेस आपल्या बारकास मेटावयाची इच्छा श्याली तरं 
ती गोष्ट कांहीं कर्ठण नव्हती. परंतु त्या आपल्या इच्छेस अशा रीतीने कधीच 
सेर सोढीत नसत. रात्रौ महाराज निजे म्हणजे त्यांच्या निद्रावक चेहम्या- 
वरून हदरवारपणें कुरवाद्टून त्या आपल्या पुत्रप्रमाचा उमाढा ओसरू देत. 
इतके कतैव्यदृष्टिपरिष्टुत निम॑र प्रेम किती मातांत सांपडत असेल बरं ! 

श्रीमंत जमनावाईंसाहेवाच्या या अशा दक्ष वागणुकीचा परिणाम आजञ- 
बाज॒च्या वातावरणावर ज्ञाला यांत नवल नाही. यायो महाराजांच्या शिक्ष- 
णाची आबाटठ अक्षी कधीं आ्आटीच नाही. त्याची शरीरिकं व मानसिक 
उन्नति योग्य प्रकारं ब्हावी यास्तव अत्यंत काटजीपूर्वक असे प्रयत्न कर- 
ण्यांत अषे, व॒ म्हणूनच महाराज है आजचे महाराज या स्वरू- 
पात आपणांस ठकाभले. 

महाराजांचा बालपर्णीचा दिनक्रम मोठा रेखीव असे. सकाटठीं साडेषांच 
सहाङा ते उठत. प्रातर्विंधि वगैरे आटोपून कधीं कुस्ती तर कधीं जोढी व 
मलखांव, तर कधी दंड बैठका करून ते धोड्यावरून रपेट मारून येत. परतः 
आल्यावर अल्पाहार करून १० च सुमारास धोड्यावर बसूनच ते शाक 
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जात. ही शाठा त्यावेढीं मोतीबागेत होती. अभ्यास व॒ सेठ चांगल्या 
अहमहीमकेने व्हावा म्हएन चांगरे चांगठे वियार्थी त्यांचे बरोबर सहवियारथीं 
म्हणून मुदाम ठेवण्यात आरे होते. त्यांत सरदार, दुरकदार, मानकरी व 
आपेष्टाचीहि मुं होती, त्याच्या शाटेची वेक सकार १०-३० ते दुपारीं 
वड व पुँ दुपारीं अर्डच ते सायंकाठीं साढेर्पाच अही दोन वेकची अते. 
मधल ही जी एक तासाची सुटी प्रिठे तीत जवण. हं जवण ज्ञन्या राज- 
वा्यातून ोईोक कावडीवरून आणीत. सायंकाढीं राढा सुटली रे सुरटी 
की, महाराज सवं संवगङ्यास बरोबर धेन सेदटण्याच्या धामधुरमीत गकं 
होत. त्याचं सेके म्हणजे मुख्यतः देशी सेठच असत. त्याच प्रेम देशी 
खेव्टंवरच विशेष असे. आस्वापास्या, खोखो, ठिंगोरच्या, सूर हे त्याचे 
आवडते खे. या शिवाय मधून मधून ते न्याडमिंग्टन वैरे सेठ देखीर सेठत, 
पणते क्रचित. लेढण्याचे कार्यक्रमात महाराजांचे काका कै. उखाजीराव 
काकासाहेव व इतर मानकरी उल्हासानँ भाग घेत. महाराजांचे या वयांत 
ठक्ष्मीविरास राजवाड्याचा पाया टाकून न्यारा होता. या खेकादंना ती एक 
मोठी करमणुकच ्चाी होती. राजवाड्याच्या पायाच्या त्या अर्धवट भिंती- 
वरून मारे इकड्ून तिकडे ्धावपठ करण्यांत व उडया मारण्यांत महाराजांना 
व त्यांच्या संवग्याना विलक्षण आनंद् वाटे. हा सार्यकाढटचा वेढ म्हणजे 
या सवं वियार्थीवर्गाचा अत्यंत आवडीचा वेढ. कन्हं एकदा शाक सुरते व 
केन्हां मनमुराद सेकत। असंच जण त्यांना ब्हावयाचं. या बालकंपृच्या 
मनमोकठेपणास प्ण भरती येह ती याच वें. याच वें महाराज व त्यांचे 
संवगडी यांच्या हंसण्या सिदृढण्यानें सर्वं भेदान नुसते फुलून जाई. हा बाठ- 
पणीचा सुखाचा काठ आठवून आज महाराजांना काय वाटत असेक बरं 
लश्ष्मीविलासाचा पाया व॒ महाराजांच्या रारीरप्रकतीचा पाया हं दोन्हीहि 
अश्चा रीतीने एकाच वें एकाच शिकिाणीं घातके गेले, व त्याचीच सक्ष 
महाराजांची तरूणपणीं व त्या पुढची शरीरप्रकृति हीय. 

महाराजांना पहरण रिकविण्यासादीं खास सोई करण्यात आल्या होत्या. 
मोतीबागेतील सुद्र होद् हा त्यांच्यासादीं बांधविला. या शिवाय मधून मधून 
त्यांस विश्वामित्र नदीवरीठ गहिनाबाङ्च्या बार्गेतीट घाटावर पोहण्यास्तव 
नेण्यांत येत असे. त्या काठीं हें स्थठ मोटे रम्य होते. परतु पुटँ राजपाऊढ 
तिकँ फिरकावयाचें बद् बाल्य आज मात्र त्याच रूप बदन गेट आहे. 
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राजनिग्हा नसल्यावर कोणत्या गोष्टीस स्मरानरूप येणार नाही १ आज या 
जागेचा स्मान म्हणनच उपयोग करण्यांत येतो, 

पोहण्याशिवाय महाराजांना फरिगद्का, तठ्वारीच्या फेकी, निश्चाणवाजी, 
कवायत, त्याचप्रमाणें व्याडर्मिंगटन, टेनिस, रिलीअईस् हेहि शिकविे जात 
हेति. खेढठण्यांत महाराजांचे मनःपर्वैक क्ष असल्याने ते य। सर्वात चांगले 
प्रवीण स्ट होत. 

सेद्टण्याच्या या विशेष आवडीचा परिणाम अभ्यासाकडे दुर्टक्ष असा 
माज ज्ञाा नाही. उलट अभ्यासांत आपण पुरे कसे जाऊं इकडे महाराजा 
सदैव लक्ष असे. फ़ार काय, जर एखदि दिवकषीं मनाप्रमाणें अभ्यास त्यांच्या 
त्या ठराविक वेच्ठंत संपू राकला नाहीं तर स्वार जरा लवकर उदेव 
उरलासुररा अभ्यास करून ठेवी 

मूढ विषयाकडे वकतां असँ म्हणावे छागं कीं, कोणत्याहि गोष्ठी ची होस 
ही कांहीं विरक्षण गोष्ट आहे. आणि म्हणुनच ह।सेटा मोर नाक असँ 
म्हणतात, महारार्जाची सेण्याची होस अशीच जरी अमोल होती तरी ती 
त्यांच्या वियाभ्यासाच्या आड कधीच येवृं शकटी नाही. नन्हे, या त्याच्या 
खेटण्याच्या हौसेच्या योर्गेच त्याचा अभ्यास करण्याचा उत्साह अभंग 
राहिरा. खेव्छण्याची त्याची ही ह।स तारुण्याच्या जोमाबरोबर सारसी वाटतच 
गेली. सेक, व्यायाम व मोकठी हवा ही ् रयीच त्यांच्या यश्ाची गुरुकिद्ठी होय . 

संवहन महाराज घोडयावर बसण्यांत तर इतके पटाश्त इलि होते की, 
वाटर तसा तयार व मस्त घोडा त्यांच्या रपेठीपुे थकून जाऊन सरख येई. 
ही घोडयावर बसण्याची त्यांची होस अगदीं अयाप कायम आहे. तरूणपर्णी 
तर जेन्हां जेब्हां ते प्रातोप्रातौ दौरे कादीत तेन्हां तेन्हां ते घोडयाचाच बहुशः 
उपयोग करीत. घोडा हा प्राणी त्यांना फार प्रिय आहे. 

शिकाशचै तर महाराजांना जवढ जवढ वेडच आहे म्ह तरी चारेल. 
त्यांनीं स्वतः ११ वाघ, अनेक इकर, शेकर्डा बक व हजारो डक मारले 
आहेत. ते एक चांगल्यापेकीं निश्ञाणवाज म्हणून प्रसिद्ध॒ आहित. डबका, 
धनीआवी व पंद्रपुरा हीं त्यांचीं शिकार करण्यार्वीं आवडतीं स्थर्दे होत, 
याहिवाय मकरपुन्याला तर ्यानीं खास शिकारीसा्दीं म्हणून एक स्वरत 
जगरच देवि आहे. आतां वयपरत्वँ ते स्वतः जरी त्याचा कचित उपयोग 
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करीत असे तरी बडोयास येणारी बडीषडी पाणे मेडढी मात्र त्याचा 
यथेच्छ उपयोग करून शिकार करण्यास्तव इतकी सुंदर सोय असल्यार्च 
पाहून आश्चर्यच कित होत्साती परत जातात. 

लहानपर्णीं महाराजांना टेनिसचा विशेष नाद् नसे, परंतु पदे परदेशात 
अनेक वेव्ठां जर्णैयेण होत राहिल्यानें तेथ॑विकेष प्रचारात असरेला हा सेक 
त्यांनी समुद्दाम खेदरून खेदुन सुधारा. जसा देश्च तसा वेष हँ तत्व महाराज 
पर्णपर्ण जाणतात हें यावरून दिसते 

तरूणपणीं त्यांनीं कहीं काढ केला अगरी स्वदेकश्षी व्यायाम म्हणजे 
आखाडा गोडणं हा होय. हा व्यायाम केल्याने हात व पट हे तर तयार 
होतातच,परंतु पोटासादीं याच्या इतका चांगठा व्यायाम दुरा कचितच सांपडेक. 

आणि हिदीकलेची परमोच्च पायरी जी विन्नोट तिचे सद्धं कांहीं धडे 
महाराजांनीं पतले आहेत ही गोष्ट महत्वाची आहि. यायम स्वसंरक्षण व 
चापल्य यांबहर पणं आत्मविश्वास महाराजांना आला असल्यास नवर नार्ही. 

मह राजांनीं क्रिकेटर्चहि थो फार ज्ञान करून पेतं हैत. याना फिल्टींग 
अगर बोिंगपेक्षां व्यारटिंग अधिक आवडे, असें जरी होते तरी रिल्डियच्या 
वेकी ते जराहि कु चराई करीत नसत. कां कोण जाणे, पण टेनिसपेक्षांहि 
या खटाविषर्यीं महाराजाना प्रेम कमी 

हर्टीच्या वर्यां देखील ते ८-१० तास काम पूर्णपणे उल्हासनेँ अगदी 
न थकतां करतात, 

महाराजांचा हर्ट।चा आवडता व्यायाम म्हणजे किरणं. दिवसातून दोन 
दोन तास पायीं फपिरावयास गेल्याशिवाय त्यांना चेनच पडत नाही. फिराव- 
यास निघाले म्हणजे ते सावका चालत ना्ीत. त्याची चाल नेहमी 
दपञ्चप. त्यांच्याबरोवर चारण्यांत त्यांच्यावरोबर असणारी मंडी कधीच 
रिकत नाहीत. चालावयाचं म्हणजे बडोद्यांत असतांच चारावयाचे अस 
नाही. त्यांचा चाङ्ण्याचा व्यायाम हा सदैव चालच महाबटेश्वर, निरगिर, 
मसूरी अगर परदेश्षीय रम्य स्थर कर्हि तै असोत चारुण्याच्या त्यांच्या 
व्यायामांत कधींहि खठ पडावयाचा नाही. फार काय जरूपर्यटनांत असतां 
देलीर ठेकवर ते आपला चालण्याचा व्यायाम चालू ठेवितात. तैरथ 
नाही येत त्यांच्या आड आरामसे पडलेल्या लोकांच्या आरमघुर्च्या, कीं 
अवास्तव फिरणाम्या बाबालोकांच्या बाबागाङ्या. 
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महाराजांची हिदी म्यायामावरील-- विशेषतः दंडबेठकावरील प्रीति अजून 
या वयांत देखीर दिसुन येते. ते युरोपमध्ये असले व प्रकरुति बरी असली तर 
सकाटीं थोड्याफार वंडबेठका काढल्याशशिवाय ते रहात नाहीत. ही 
साधीवृत्ति व हिदवियाप्रीति या संक्रमण कालांत राजेरजवाडे व श्रीमंत लोक 
तर बाजुसच राहोत पण बार्कीर्च्यात तरी किती दिसून येते बरं १ 

पण महाराजा चे वैशिष्ट्य येथेच संपत नाही. श्रीम॑ती व सत्ता यांत प्रारं- 
भीध्या गरीबीनंतर आज साठा अधिक वर्षं लोढलेल्या या एकच एक 
व्यक्तात आजतामायत सतत निव्यसनता वाप करीत आहे, ही गोष्ट 
प्रत्येकानें हद्यफलकावर कोरून ठेवण्यासारखी आहि, इतक्या वेशं 
सुधाररेल्या पाश्चिमात्य देञांत जाऊन व राहून पेयादिसारख्या सुधारटेल्या 
व्यसनांत ते आज पावेतां कधींहि सां पडले नार्हति ही गोष्ट खरोखरी च 
मननीय, अनुकरणीय अतएव आदुरेवत् आहे. चार दिवस तिकडे जाऊन 
आठ ठंग रिक्ून येणाय्या नामधारी वियासंपन्न तरूणांस पाहि म्हणजे 
महारार्जाच्या या एकचएक गुणामुटें देखील ते विभूति या पदास लायक 
ठरतात यांत तिल्प्राय संहाय नाही. 

महाराजांस व्यायाम विषया शिक्षण देण्यास अनेक शिक्षक नेमिरे होते. 
प्रत्येकास साधारणतः अगदीं स्वतंत्र विषय देण्यात आला होता. कांहीं 
विषयासार्दी दोनदान तीनतीन शिक्षकहि ठेविले होते. हे सर्वं आपपर 
काम मनःपूर्वक करत. 

महाराजांना ढूस्ती शिकविण्यार्चँ काम पहिल्वान जमाल व समदुहे 
करीत व महारांजाश्षीं जोडीदार म्हणून प्रत्यक्ष कुस्ती अकी पहिरवान इुधिथा 
हे करीत. पहिर्वान दुधिया हे उंची व शरीरान महाराजांना जोड म्हणून 
चांगङे शोभत. यांचे व महाराजांचे जीर फार छान होत. या शिवाय 
महाराजांरीं जोर करणारी जोडी म्हणजे सरद्।र॒ गणपतराव ढमदेरे व माध- 
वराव गोडबोले हे होत. 

कांहीं पेच महारा जांचे विंहेष आवडते आहेत. उदाहरणार्थं समोरून 
ठुकान, दोदस्ती, बुग, चटका, निकार, उखेड, एक हात कादून रोर, इूब, 
खाली आल्यास हात सोडवृन निषणें, खालून आंतली टांग मारणे, तरावा 
रुगावर्णे वगेरे. 
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कुस्ती पाहण्यांत महारार्जाना फार आनंद् होत असतो. त्याच्या समोर 
ज्या ज्या वेर्ढी कुस्त्या होतात त्या त्या वेींते त्या मन लावुन पाहतात. 
कोणता पेच कोणत्या पहिलवानानें केला व समोरीक पहिल्वानानें त्यावर. 
तोड म्हणून कोणता पेच कठा, इकडे महाराजां च बारीक लक्ष असते, आणि. 
म्हणूनच महाराज हजर असतां कुस्ती एकदम सोडविरी न जातां महाराज. 
सांगतील त्या वेच ती सोडविली जाते. आतां कुस्ती सोडवा असँ दक्षवि- 
णारी महाराजांची खण म्हणजे तांबडे निक्ञाण होय. गडबडीत एकान दुस~ 
न्यास चीत केलेठं महाराजांस आवडत नाही. बरोबर चीत करून जिंकणाराः 
गी जित ॒गङ्याच्या चांगला छातीवर बतला म्हणजे महाराजांस कुस्तीं 
्आाल्यासारखें वातं. कस्त्या चालू असतां काय काय चाल अहि हँ महा- 
राज विचारतील तेव्हां त्यांस सांगतां यवे म्हण॒न महाराजांचे मागे एक तज्ज्ञ 
ठेविलेला असतो. या तज्ज्ञाकडून महाराज स्वतःस काय पा्टिजि असेल तीं 
माहिती कादून घेतात. अढठीकडे मात्र या तज्ज्ञारेवजीं खानर्गाकारभार्रीच 
महाराजांचे मागे उभे असतात, 

महाराजांचा वालपणीचा कुस्ती करावयाचा आवडता आखाडा म्हणजे के. 
खडेराव महाराज यांनीं जुन्या राजवाङ्यांत तिसम्या मजल्यावर जो स्वतंत्र 
व विस्त असा आखा तयार केला आहे तो. या आखाड्याला जोदनच 
एक मोटी गच्च आहे. स्वच्छ संदर हवा, कित्येक मण अत्तर टाकून तयार 
केली अत्युत्तम माती व एकांत, या योगे महाराजांच या आखाञ्यावर एवे 
प्रम. हा आखाडा गोदून तय।र॒ठेवण्यार्चै काम हरका जेठी, गजराय व 
भगीरथ या मंडन्टीकडे असे. मधून मधून महाराज पण हा आखाडा गोडात. 

महाराजांस फरिदक्याचं शिक्षण उस्ताद् कमाटखां उफ कम्माजी यानीं 
दिले. त्यांना शेरधज हा पवित्रा दाखविण्यांत आला होता. महाराज तमाचा 
कमर, सीर, धीर व आनी हे हात तर मारीतच, परंतु वाहेरा हा त्यांच्या 
हातावर विशेष चढला होता. 

याच कमालखांनीं महाराजांची बिनोट या कलेशं ओख्ख करून दरी. 
ही कठा अत्यत इभ अज्ञी असतां या ककत प्रवेश करून चेतला हँ महा- 
राजां स अत्यंत भूषणावह आदि, 

आपठ शरीर चांगल घाटदुर व्हावे अशी महाराजांची फार इच्छा असे व्- 
तसं व्हावे म्हणून जोडी, समतोला, करेला वे हे यांचा उपयोग करीत. 
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यच शिक्षण त्यांना हरका जेठी हनुमान व गजराय यान दिर. महाराजांची 
जोडी, समतोरा, व करेला याची वजर्ने अनुक्रम चौदा, साडेअठरा व साडे 
वीस रैर अरीं आहेत. र्याची ही जोडी सुराश्दार आहे. हीं उपकरणं 
त्यांनीं स्यां फच बंगल्यांत ठेवून दिली असून दुसरी चांगली जोडी व 
समतोला रक्ष्मीविासमध्यं मुदाम ठेविला अहि. दी जोडी व समतोला संखे- 
यास तयार करविके अस्रन त्यावर सोन्याची सुक नक्षी आहे. यां चीं वजनें 
अनुक्रम साडेसहा व सहा रर अङं अहित. ज्या अर्थी या वस्तू खास जवठ 
ठेविल्या अहित त्या अथीं यांचा ते उपयोग करीत असले पाहिजेत, नुसती 
डोभा म्हणून कांहीं त्यांन। राजवाड्यांत स्थान भिर नाह खास. अङी- 
कडच्या डोधाप्रमाणें जोढी ही फार वजनाची नपावी असँ आहे. व म्हणून 
महाराजांनीं अका मध्यम वजनाची जोडी व समतोला संग्रही बाचगिला आहि 

अंग लवचीक होऊन त्यांत चापल्य यावे व कुस्तीच्या पकडीहि चांगल्या 
साधान्या म्हणून महाराजांनीं मरखांब रिकून घेतछा. हा त्यांस हरका जदी 
यांनी शिकविला. 

उस्ताद् रहीम मिया व कासम् मिया या उभयतांनी महाराजांस घोड्या- 
वर बसण्यास शिकविकं. उस्ताद रहीम मिया वारल्यानंतर उस्ताद् कासम 
मिया याना ठेवण्यात आह. या कार्म भियावर महाराजा ची खास मेहरनजर 
असे, महाराजांनीं त्यांना छत्री व मशाकर यांचा मान दिला होता. 

सार्ज॑न्ट भिप्स यानीं महाराजांस कवायत व निश्चाणव्राजी शिकविकी. 
निज्ञाणबाजी ची गोडी यांना येथेच लागी व पु ते चांगल्याचपेकीं नेम घेऊं 
लागे. कर्न सार्जन्ट गहन यांनीं महाराजांना तल्वारीच्या फेकी शिकविल्या. 

सरदार मोरिनस यानीं महाराजांना बिकिअर्दस शिक विरहे. हा खेठ महाराज 
आजसुद्धां फार आवडीनँ खेकतात. मोरिनसांवरीर आपले प्रेम व्यक्त कर 
ण्यासादीं महाराजांनीं त्यांना सरदार ही बहुमानाची पदवी दिली होती. तीन 
एक वर्षापूर्वी सरदार मोरिनस वारले. 

महाराजा नी याप्रमाणे अनेक सेत प्रवेश करून घेऊन त्या प्रत्येकात 
चांगटीच प्रगति करून पेण्याचा कसो्षीने यत्न केला आहि. या सर्वं सेटांची 
त्यांना आवड व म्हणून ते त्यांत इतके रगु शकले, महाराजांनीं आतां नुकर्तेच 
ठरविटँ अहि कीं, आपण आजपर्थत उपयोगात आणरेलीं व्यायामाचीं 
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उपकरणे व॒ शाच्रान्न यांचा एक सुद्र रिटेखाना तयार करावा, 
महाराजांजवढील हीं राच्च खरोखरच फार सुंदर अहित तीं निरनिराच्या 
तद्हेचीं व निरनिराठ्या देशचीं आहेत. त्यांची जातपात व नांवनिश्ची बनवा- 
वयाची कामगिरी कनेर परबसहेव यांनीं एका कमीटीकडे सोपविली आहि 

व्यायामाच्या बाबतीत जज्ञा महाराजांच्या आवडीनिवडी दिसतात तक्षा 
खाण्याच्या बाबतीत कांहीं विशेष दिसत नाहीत. तरी पण तेवढ्यांतल्या तेवस्यांत 
आवडनिवड करावयार्चाच श्लाल्यास असें म्हणतां येईल कीं, सकाकच्या प्रहरी 
त्यांना जिलबी खा्ण आवडत असे. याशिवाप्र तुप गु घातलेला बाजरीच्या भाक- 
रीचा मरिद त्यांना फार आवड. पोक, साट, काकङ्या या वस्तुंवर त्याचं जादा प्रम 
आहे. उधिया खाण्यांत त्यांना नेहमी मौज वाटते, थोडक्यात त्याना 
खाण्याचे सर्वच पदार्थं आवडतात. 

मालीश्ञीची महाराजांना पहिल्यापासून आवड दिसते. पूर्वी हजय्यांकद्ून 
ते मालीश्च करवृून घेत. ही मार तेराउटण्यांची असे. बदाम चांगले पिसून 
त्यापासून हीं ते व उरणीं कादटण्यांत येत. शरीराची कांती वाटावयास व 
रारीराची चामडी नरम रहावयासहि मार्छश फार योग्य. 

पदँ महाराजां नौ रष्करीखान बूच नांवाच्या मनुष्यास पाश्चिमात्य देशांत 

नेह व तें त्यास याच विषयाचं रिक्षण ध्यावयास लावून तरबेज करून 
आण. हीं ते याच इसमाकद्ून माटीश्च करवृून येतात. बलच यानी 
भिकविकेली ही विया येथील स्टेट-जनरल-हास्पीटलम्धीर परिचारकांना त्यांनी 

शिकवावी म्हणून त्यांना संगण्यांत अं आहे, व त्याप्रमार्ण महाराज येथें 
नसङे म्हणजे ते हं कम करीत असतात. 

थोडकर्यांत महाराज स्वतःच्या शरीराची मनापासून काठजी घेत आके 

आहेत व हृष्टींहि घेत आहेत यात संशय नाहीं, आम्हीं म्हणत याचा प्रत्यक्ष 

पुरावा आम्हीं येथे आमच्या हातीं आङ्ल्या दोन फोटोद्ठारे देतां. हे फोटो 
पाहतांच आम्हीं आतापर्थत वर जीं जीं विधाने केटीं आहेत तीं छिती साधार 

आहित हँ तेव्हांच पटेढ. हँ हात्चै काकण पाहण्यास दुसरा आरसा तो 

क्लास पाहिजे † शशरीराय खलु धर्मसाधनम्" हं तत्व महारा्जानीं स्वतःच्या. 
आचरणानें सिद्ध करून दाखविँ आहे. 
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येथपयन्त अपण महारज ही व्यक्ते व व्यक्ति या दर्टनिं त्यांनीं स्वतः व्यायाम 
शाघ्रत काय काय व करं करसे शिन चेतरे हँ पाहिले. आतां महाराजाचे 
आसमंतात सदेव वावरणारी व त्यांच्याच प्रत्यक्ष छयेखाटीं बादरेढी त्याची 
काही कोटुंविक मंडी यासा महारानी काय काय केक ते पाहूं या. 

श्रीमंत सौ. मा, महराणी साहे, 
महाराजसहिबाच्या अर्धीगी म्हणूनच केवर म्हणावयाच अते नसून महा- 

राणी साहेवांचा ग्यायामाबदटच अर्धाअधिक उत्साह श्रीमंत महाराजसाहे- 
बांच्याच सहवासर्च फट आहे यांत हका नाही. व्यायामाची जन्मतभच 
महारार्णसिहेवांची आवड या चिरसहवासागुटें चिरस्थायी ज्ञारी. 

मातोश्री महाराणीसाहेव सकार्टीं ५-३० वाजतां उठतात. ६-३० ते ७ 
पर्यन्त न चकतां नियमितपणे त्या मुष्ठर पद्धतीचा व्यायाम षेतात.हा व्यायाम 
उत्तम रीतीने करतात. पुटँ बरोबर सव्वा तास त्या फिरावयास जातात. या 
एवम्या वेकात त्या ४ मेल व २ फीग इतक अतर कापतात. फिरा- 
वयास जाण्याची त्यांची आवड महाराजसहिबांच्या आवडीपेक्षांहि थोडी 
फ़ार अथिकच अहि म्हटलें तरी चारेल. फिरणें हा त्यांचा नित्यनेमित्तिक 
कार्यक्रम अहि, तो पार पाडल्यारिवाय त्या कधींहि रहात नार्हत, फिरून 
आल्यानंतर स्नान, देवपूजा, वभेरे आटोपून १०-३० ते १ टपाल पाह्णे, 
वर्तमानपत्रै वाचे, व॒ आल्यागेल्यास मुलाखत देणे वभेरे कार्यक्रम त्या 
उरकृतात. त्यानंतर जवण. जेवणाच्या बाबतींत र्यांच्या आवडी विकेष 
आहित. त्या दिवसांतून अठीकडे एकच वेढ जेवतात, परंतु ज जवतात ते 
उत्तमपैकीं पौश्टिक असेच जेवतात. त्यांना एकरठेदुकें जवं आवडत नाही. 
जेवतांना त्यांना मंडी छागतात,. जेवणाचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर थोडा 
वेढ वामकुक्षी व त्थानंतर पत्रग्यवहार अगर वाचन. या गोष्ठी पांच वाजे. 

पर्यत चारतात, पाच वाजले की, तडक त्या टेनिस कोटवर जातात. टेनिस 
हा त्यांचा प्रिय व्यायाम आहे. करमण॒कची करमण॒क व ॒व्यायामची 
व्यायाम अक्षी त्याची टेनिसची व्याछ्या आहे. त्यांच्याबरोवर टेनिस 
लेव्ावयास अेडी मडक्री येटपर्य॑त त्यांच्याबरोबर सेकण्यांत टिक ₹ाकत 
नाहीत. राजरत्न जनरर नानाहेब हिंयांसारखे खेटाद् देखीर महाराणी- 
-साहेवांबरोबर सेठर्ताना थकतत ब विश्रांतीसाीं एखाददुसम्या सेट 
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नंतर बसतात. पररतु मातोश्री महाराणीसाहिबांचे तसे नाही. एकदां 
त्या कोटवर उभ्या राहिल्या की, अंधारामुर्ढे चेन्डु दिसेनासा दयाला 
म्हणजे कोर्टावरून परत फिरतात. एकसारक्रे चार सेटूस ॒सेल्याशिवाय 
तर त्या कधीं थांबतच नाहीत, अड्ा रतीनेँ सारसा सेक लेकल्यान त्यांच्या 
डोक्यावरीक पद्राचा भाग इतका ओला चिव होतो कीं, त्या तो पिद्रून 
काढतात. त्याच्या पायमोज्यांची देखील ही च स्थिति होते, खेकल्यावरोबर त्या 
कधीहि कांहींहि खात नाहीत. परंतु दुसव्यांनीं विश्रांति वेतङी असल्याने 
त्यांना मात्र त्या आग्रह करकरून खाऊ घषाठतात, कारण त्या म्हणतात 
^ असं असे जर तुम्हीं आज खष्ै नाहीत तर उदयां सेवावयास कसय 
येणार १ ” सेकावरील त्यांचे हे एकनिष्ठ प्रेम खेव्छाद् म्हणविणारानीं लक्षांत 
उेवण्यासारखं आहे, 

इग्छंडमध्यं त्या असल्या म्हणजे गोल्फ हा सेक त्यादोन दोन तास 
खेकतात. त्या म्हणतात या सेढाच्यायोगें फिरण्यार्चै काम अनायासैच होतें 

आणखी एक गोष्ट त्यांच्यांत आहि. त्यांना स्थर दारीर मीं आवडत 
नाहीं. स्वतःच शरीर जर त्यांना थो प्रमाणाबाहेर जात आहेस वा्ठै तर 
त्या लगेच त्यास प्रमाणात आणावयाच्या प्रयत्नास लागतात. यासादीं त्या 
ताबडतोब विरिष्ट तद्हेचे व्यायाम प्यावयात्त सुरवात करतात. 

साधारणतः नेहर्मीच त्या हातापायाचे व पोटाचे व्यायाम करतात. त्याच- 
प्रमाणें शरीराची नेरनिराक्या प्रकारची माटीशी करवून घेतात. सारध्यातला 
साधा मारीचा प्रकारकाजो साध्या छारण्यानंहि करतांयेतोतोत्या 
मोञ्या अवडीनं करतात. मादी शा्रोक्तं करवून पेतां यावी म्हणून त्यांनीं 
आपल्या बा्यांना मुदहाम आमचेकडे पाठवृन हं शिक्षण देवविरँं अहि. 

महाराणीसहिवांना घोड्यावर बसण्याची आवड अहि. हानपणीं तर त्या 
घोड्यावर ब्याच बसल्या. अढीकडेहि त्या कचित् बक्षतात, परंतु फारा 
नाही. व्यायामाच्या दृष्ठ हर्टी त्या इरेक्छरिक घोञ्याचा उपयोग करतात, 

महाराणीसाहेवांना शिकारी चाहि नाद् बराच होता. त्याचा नेम चांगला 
आहे. शिकारीसादीं रानावनांतून फिरण्यास त्यांना फार आवडे. या नादात 
त्या भूक, तहान, उन, वगैरे सर्वं विसरून जात. इतक्या त्या त्यांत गकं होत, 
आजकाट् मात्र त्या यासद बाहिर पडत नाहीत. 
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पुरुषां प्रमाणें चियांनाहि व्यायाम।ची अवश्यकता आहे या तत्वाच्या महा- 
राणीस्ाहेव फार भोक्त्या आहेत. १९२६ साङा जेव्हां कन्याआरोग्यः 

मेदिराचे सेठ त्यांच्या अध्यक्षतेखाठीं साले त्यवेीं त्यांनीं उदार काढले की, 
आमच्यावेव्टीं ही व्यायाम पद्धती निघाली नग्हती नाहीं तर मी जरूर हिचा 
फायदा करून षेतला असता. हष्टींच्या मुखीबाढीनीं, मग त्या गुजराथी 
असोत, वा दक्षिणी असोत, वा इतर दुणीहि असोत, सर्वानीं या व्यायाम 
पद्धतीरचै अवलंबन करून आपली प्रकरति उत्तम करून पेतली पाहिजे; कारण 
आजच्या मुरी याच उयांच्या माता आहेत. यांचींच मुरँ पुँ रष्ट्रकार्यकर्ती 
ब्हावयाची आहेत तेन्हां या भावी मातांनी आपटीं शरीरं आतांच सुहृढ करून 
ठेवर्णे अवश्य आहे. च्चिर्यानी व्यायाम घेणे यात काहींहि पाप नाही. उलट 
न घेणं हच पाप आहे; कारण निसग।नं व्यायाम हा स्रीपुरुष या उभयतांसाढा 
सुला ठेविङा आ. मग च्िरयार्नी त्यापासून परादूमुख कां व्हावे १ ? किती 
सत्य अहित हे उद्वार ! 

श्री, युवराज प्रतापसिह, 
श्रीमत महाराजपोत्र राजे प्रतापसिंह यांच्यांत त्याचे वडील श्रीमंत कै. युव- 

राज फत्तेसिंहराव यांची पोटोची अनावर होस पूर्णाश्चानें उतरी आहे. यानीं 
आपली पोरोरीम दि्धीस नेन ते अखिल भारतीय पोलो चंपियनरिप 
मिरविली आहे. क्रिकेट व टेनिस यांचाहि यांना विलक्षण नाद् आहे. या 
तिन्हीहि सेष्ठांत ते सदेव उत्साहानें भाग घेतात. पोलो हा सेठ मर्दचा 
आहे व तो मी सतत खेत राहणार असा त्यांचा बाणा अहि शिकारीबहट 
देखील त्यांना मनस्वी प्रेम आहे. 

हिदी व्यायामापेकीं यांनीं दंडबेठका, जोडी, फरिगदृका, वगेरेच रक्षण 
कसरत इन्स्पेक्टर श्रीयत बचवंतराव निंबाठकर यांचे जव चेते. यांच्या 
या साद वृ्तीमुटे यांनी आपरी रारीरपरकराति चांगली सुहटे बनविली अहि. 

आपले आपतिष्ट, सरदार द्रकदार, व मानकरी यांना महाराजचं सदेव हैच 
सांगर्णे असतं कीं, “ बाबारनो, शरीरं सुहृढ करा. अंगांत जोम वाढवा. उगाच 
वसून श्ेदी बनूं नका. ? या लोकांना खेकांबदठ आपङेपणा वाटावा व देसल 
सेव्छांना विशेष उत्तेजन मिव्छवें म्हणून महाराजांनीं पृवीपासून आस्यापास्या 
वगेरेे सामने राजमहालांत देखी करविरे आहित. श्रीमंत कै. युवराज फतते- 
सिंहराव यचि वटीं फत्तेसिंह ठीम विरुद्ध नजरपागा ठीम यांच्यांतीर सामन 
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मोडा चुरसीचा व प्रेक्षणीय ्ञाला हाता, श्रीम॑त महाराजसहिकना त्या साम- 
न्याची अजून आऽउवण अहि, 

या आपतेष्टांदिकांस व्यायामाची मोडी लागावी व यांची भावी प्रजा सुहृद 
व सतेज निपजा्री एतदर्थं खास सरदार मानकरी यां चेकरितांच एक कुरस्त्याचा 
दंगल मोती बागेजवद्छ ठेवण्यात आङ हाता. या दगरांत सरदार-मानकरस्यानीं 
मोज्या अहमहमिकेनँ भाग पण घेतङा होता. परंतु हा दंगल एकच वर्षं भरला. 
या एकाच दंगलाचा परिणाम असा ्ाला कीं, दंगर कमे्टीचे सभासद् याना 
देखीर या कुस्त्यांत भाग घ्यावा लछागला व त्याप्रमा्णं तो त्यांनीं षेतलाहि. 

विषयाच्या पुदधीरु प्रश्राकडे वडण्यापूर्वी बडेदे राज्याच्या व्यायामी पूर्वे 
तिहासाकडे जरा नजर राक्र या. 

बडे दं राज्यां तीर महवियेचा इतिहास १८१९ साापासूनचा आहे. त्यावेन्टीं 
या राज्यात €& पहिरवान होते. पुँ के. श्रीमंत इसेरे सयाजीराव महाराज 
यांना दस्तीचा जरा विशेष रोक असल्याने त्यांनीं ठिकठिका्णांहून अनेक 
पहलवान बोकावून आणून आपल्या पद्रीं ठेविले. त्यांच्या कारकीरदीत पहि- 
रवानांची संख्या १२१ परयत गेली व तत्प्रीत्यथं खर्च साकीना रु. ७३,५०० 
परयत वाढला. पुं श्रीमंत गणपतराव महाराज यांना त्या गोष्टीची तक्षी आवड 
नसत्यानें त्याच्या कारकीरदीत हा खर्च निम्मेपेक्षांहि कमी करण्यांत आला. 

पुष्टं आले श्रीमंत खंडेराव महाराज. सखंडेराव महाराज म्हणजे महठवियेर्चे 
जागते बोतं देवतच. त्यांनीं हिदुस्थानांतील सव नामांकित शाहरांतुन फन्न्हु- 
न्नरीवया कटतीर् निष्णात लोकांस हजारों रुपये खर्च करून आणून 
राख्खो रुपये खच करून त्यांस आपल्या पदरीं ठेवून पेतके. या नामाकित 
पहिलवानपिकीं विशेष नामांकित पहिलवान म्हणजे- 

१. सय्यद् अवदुर काद्रसाहेव निन्नोठी, ७ अना जेदी, 
२. रमचंद्र जदी, <. रमजी, 
२. भगीरथ जदी, ९, हनमा जदी, 
४. अलीया, १०. कनका जेदी, 
५. राहाजादा, १९१. नरसा जी, 
&. जमाल, 

वभेरे होत. या अशा विश्षारदृपिकीं कांहीना। तर संडेराव महाराजांनीं गविच्या 
६०- पर 
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गवि इनाम विढीं आहेत, व तीं आज त्याचे वंशज आनंदा उषभोभीत 
आहित यांचे कारकी्दीत पिटवानांची संख्या १,००० होती व त्याचेसाठी 
होणारा साठीना खन्चै रु. २,५४.६७० पर्यन्त गेला होता, 

यांच्या पश्चात श्रीमत पल्हारराव महाराज यानी हा आकडा बराच खीं 
उतरविला. तरी पण या कारकीर्दीत देखील पहिर्वानांचे १२ आखाडे होति 
व त्यांसादीं होणारा सारीना खर्च स, ७०,००० वर होताच. 

याप्रमाणे के. श्रीमंत दुसरे सयाजीराव महाराज, संडेराव महाराज, व 
मल्हारर।व महाराज यांन व्यायामवियेस उजितावस्था आणावयाचवा खरो- 
खर मनापासून प्रयत्न केला. त्यांची ष्टि कुस्तीची कला व पहिलवान पेशा 
यांवरच विशेषकशून खिन राहिटी, या पठीकडे ती गेली नाही. या करटैत 
माज या तिधां्नीहि जव जवल आपल्या कर्तबगारीची हशाथ केटी अस 
म्हटटँ असतां वावर्गे होणार नाही. 

हदीच्या महाराजांनीं ही हृष्टि अतिराय व्यापक अक्षी कठी अहि, त्यांनीं 

ती पदिहवान व कुस्ती ्यांवरच स्थिर होऊ दिही नाही. वरीर तिन्ही महा- 
राजांचा व्यायामकलठेतीर शोक साधारणतः स्वतः पुरताच होता म्हटला 
तरी चारेल. प्रस्तुतच्या महाराजांना हा रोक आपण पाहिङ्वान, व कुस्ती 
येथवरच न थांबवितां बदर्या काटराकडे व प्रजाहिताकडे लक्ष देवून त्याचा 
परीव विस्तत-भारतीय केला अरस मोभ्या अभिमानानें म्हणावे गेल, त्याच्या 
या अङ्ञा करण्यात कदाचित् सङ्रृत् दोनी परहिरवान सखात्याकडे त्याच 
दुर्कक्ष श्याल्यासारसखं दिसेल. परंतु जथ हटि सावैजनिक यारी तेथ एका 
व्यक्तीच्या अगर वर्गाच्या महत््वाला थोडाफार कभीपणा आल्यासारसं 
वायै, तर तें सर्वस्वी अनिष्ट असं करसे म्हणतां येईल १ उरुट यांत अधिकांच्या 
हिताचा समावेश क्का असल्यान हच इष्ट काठ असँ कबूल करा लागेल, 

वरील प्रमाणे फक्त पहिकरूवानांवरच होणारा हा अवाढग्य ख्य आटोक्यात 
आणण्यासादीं प्रथमतः महाराजा नीं खालील प्रमाणें उपाय योजिलेः- 

१. मेयत क्चाङेल्या पहिवानांच्या जागा भरण्थाचें बद् केर्ल 
२. कित्येकांस फोजखात्यांत छायक नोक रीवर ठेवून चेतरे; 
३. कित्येकांस पेन्डान दिक 

४. कित्येकास भेंच्युष्टी दिरी. 
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स्याङुटे आज य। क्षणा सरकापी पहिङ्वान फक्त १२ उरठे अहित. १८१९ 
साङतील पहिर्वानांच्या संख्येपेक्षां ही संख्या निदान दृष्यट तर अहि ! ही 
संख्या एवदी कमी होण्याचँ आणसी एक कारण अहि. महाराजाना 
मध्यम प्रतीचे पहिहवान आवडत नाहीत; अर्शांना ते सिरापती पहिल- 
-वान म्हणतात. चांगला देखणा व भरदार पहिरुवान महारार्जाच्या नजरेत तेब्हां च 
भरतो. दुर्गा नांवाचा असाच एकं देखणा व भरदार पहिठवान होता; त्यावर 
महाराजांची विशेष प्रीति अस. 

या सरकारी पहिर्वानास्रदीं खाटीटप्रमार्णे चार सरकारी आखाडे आहित, 
( १-२ ) वज्नुष्टीचे दोन; यांत दोन्ही प्रकारच्या कुस्त्या कराव्या छागतात. 
( ३ ) पंजाबी पहिकवारनांचा एक. व ( ४ ) पटेगिरीचा एक. 

हीं सरक।री द॑ंगठ तीन होत असतात, एर हागीच।, वुसर। वसम्याचा, व 
तिसरा नाताठचा. याशिवाय र।जघराण्यांत लग्रकार्य किंवा व्ह्(इसरायासारखे 
माननीय पाहूभे अ(ल्यास जादा दंगल होतात. या दंगलांत बाहैरगांवचे 
पहिरवान मोस्या उत्साहनं भाग घेतात, याबदर त्यांना त्यांच्या लायष़्ी- 
प्रमाणें पारितोषकें देखीर देण्यात येतात. हे दंगल पाहण्यासादीं दूरदूरचे 
लोक येतात. या दिवक्ीं अग्गडांत तुफान गदीं असते. लोकजागरतीच्या 
दृष्टीने हं कार्य खरोखरीच कांहीं छहान नार्ही. 

नियमितपणा व हिस्त यांची कन्या जी सुव्यवस्था ती महाराजांची अति- 
इाय ठकाडकी आहे. प्रत्येक गोष्ट सुव्यवस्थित असावी अक्ञी जणं त्यांना 
खोडच छगली आहि. आणि म्हणूनच त्यांन। बारिकिसारके बाबर्तीत देखील 
नियम लागतात. तेब्हां पहिङ्वान व कस्त्या या मोल्या गोष्टी यास अपवाद् 
करा अभ्र् शकतील ! त्यानीं “ पहिलवान लोकं व रत्याच्या कुस्त्यांसे्व॑धीं 
नियम ” या नांवाचे एक पुस्तक मार्च १९१८ मर्यं तयार करविलं आहे, 
हे केरले नियम अनेक ह्टीनीं उपयुक्त आहेत. त्यांच्या तीर विंहेष हा की, 
पूवीं चुररीमुढं म्हणा अगर इतर कोणत्याहि कारणान म्हणा, पहिर्वान 
लोक एकमेकांवर ताण करावयासाठदीं आपल्या समोरच्या गड्य।च्या शरीरास 
कयमची दुखापत होल अशा तद्देव पेच करीत. ते पेच या नियर्माच्या 
योगे कमी करण्यांत आले, 

हे कमी करण्यात अछि पेच म्हणजे १ सप्पा अगर गटसोडा बांधणे, 
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२ दीन पायांची स्वारी बांधर्णे, ३ हात पाठीवर चढार्र्णे, ४ पाय जाग्यावर 
चटविणे, ५ कसोटा मारणे, & मोती चूर करणे, आणि ७ नमाज वद् करणे. 

त्याचप्रमार्णे कांहीं नेस्त्यादेखील बद् केल्या व त्या म्हणजे १ न।कावर 
पदी मारणे, २ चावर्णे, ३ केस धरणे, ४ डोल्यांत बोट घालणें, ५ तोंडात 
नोट घालून गारफडे फाडणें, & पाय मुरगव्र्णे, ७ वरगङ्यावर दोपराने 
मारणे, ८ एक बोट तोडणें, या होत. 

शिवाय या कुस्त्यांच्या नियमांन। एक ठीप घारण्यांत आरी आहे; तीं 
ही की, शरीरास कोणतेंहि कायमचें व्यंग उत्पन्न होईल असे कोणतेहि डाव 
अगर नेस्त्या करू नयेत. याप्रमाणे नियम करून कस्तीच्या प्रकारांतील क्रूरता 
व रानठी अंश्ञ कादरून टाकून तिला निरुपद्रवी करण्याचा प्रयत्नं केला आहि, 
हं लक्षांत षेण्याजोभ आहि, 

याशिवाय फरिगिदका व बाना यांचेहि नियम राजरत्न जनरल नाना- 
साहेव रिद याचे करवीं महाराजानीं १९१२-१३ सालांतच करवृन 
ठेविरे आहेत. 

पहिलवानखात्याची अज्ञी व्यवस्था करून महाराजांनीं त्यांत वांचविटेला 
पैसा सावंजनिक हितास्तव वापरण्याचँ ठरवृन तो सर्व पैसा प्रजेची शारीरिक 
स्थिति सुधारण्याकडे त्यांनीं साविहा आहे. 

रारीर व मन यांचा अन्योन्य संबंध महाराजांचे नजरेपुददं सदेव असल्या्न 
त्यांनीं मानसिक रशिक्षणाबरोबर श।रीरिके शिक्षणाचीहि सांगड घाती आहे. 

कै. हरगोविददास कांटावाला हे वियाधिकारी होते त्यावेटेसच महा- 
राजानीं त्यांना एक योजना तयार करावयास सांगितटी होती. ती योजना 
प्राथमिक शाद्ा व माध्यमिक शाढा यांसार्दीच विशेषतः होती. या योजनेच्या 
वेच पहिर्वान सखात्यांतीर काशं पहिल्वान कांहीं ङांतून कसरत मास्तर 
म्हणून देवावयास सुरवात इ्चाली. यानंतर प्राथमिक रारंतुन मुरच्या 
ङस्ती प्रमाणं त्याच्याकदुन शारीरके कसरत करून वषेण्याषादीं आखडेहि 
हेवावयार्च ठर. याप्रमाणे सत्वर सुरवात होवून आज या आसखास्यांच्या 
शिक्षकांवर इन्स्पेक्टर म्हणून श्रीयत निंबाठकर हे आहेत. 

माध्यामिक शाछा म्हणजे हायस्कूल्स यांमध्यंहि कसरत मास्तर ठेवण्यात 
आरे आहेत. हे कसरत मास्तर ज्या पुराना कसरत करावयाची इच्छा 

णीती 8१, ९त । 



महाराजा वा छणममौरव ४७७ 
[१० क + ० ^ क ̂ दष, त - न १7 ५ ^-^ ^^ ^~ ~+ ^ ~^ ^^-~~-^~- ~ ~~ ~~~ ~~ ^~ २ # न अण = 00 00 0 1 0 भ 0 पि पके पि ०4०० +» १. 4१, 

॥ 6 

असे त्या मुना एक तास शारीरिक शिक्षण देतात. या शिक्षणांत साधा- 
रणतः खाटीङ विषयांचा समवेश होतो. मरुं, जोड, कुस्ती, कवायत, 
शिडी, लांब उडी, उच उडी, घोडा, घसरपद्वी, सिंगर बार, डबल बार, वरे 

है शिक्षण अयाप सक्तीचे सचाँ नसल्यानँ याचा व्हावा तसा फायदा 
अयाप ठोकाना होत नाही. कांहीं लोकांच्या अज्ञा भामक कल्पना आहित 
कीं, शारीरिक शिक्षणाच्या योगे मुलांचीं हाड खराब होतात. शिवाय 
पायाच्या शिरा खराब होऊन माणसं पोरुषहीन हातात या असल्या खुल्या 
कल्पनांच्या योगे कांहीं मुलांच्या आडबापांनीं तर डोक्टरांकदन आपलीं मुँ 
कसरत करावयास नालाय क असल्याबदरु सर्टिफिकिटें मिच्वून तीं मास्तरा- 
कडे पठवून आपल्या चिरंजीवांची या शारीरिक रशिक्षणांतून सुटका करून 
थेतटी { इतके जथ अज्ञान पसर आहि तेथे “माई ! बापा ! 2 करून कोण दाद् 
देणार ? मूल रडत आहे, हातपाय ज्ञाडीत आहे, अगदीं हदा पेट आहि 
की नाहीं दृध प्यावयाचें म्हणून, तरी देखी आई त्याचे हातपाय पकद्भून, 
जबरदस्तीनं तड उडून त्याला दूध पाजतेच ना ¶ त्याचप्रमाणे प्रजेचीहि 
ही असी नावड व भ्याडवृत्ति यांकडे दुर्लक्ष करून तिच्या गठीं व्यायामरूषीं 
दूध बच्जवरीनं कां होना पण उतरविटं पाहिजे, हैच खरे. 

हायस्कूल्समधून शारीरिक शिक्षणाचा प्रसार जरी अशा शैतीनै जवल 
जवल हास्यास्पदं स्वरूपात होत असल्याचं वाढत असं तरी मलांच्यांत 
खेखण्यार्च! जी नैसर्गिक आवड, ती त्यांस कांहीं स्वस्थ वसरं देत नाही, 
देरी सेव्ाकडे या मुलांच मुख्यतः केव त्यांच्या आश्वापांच्या अज्ञानामुे 
दक्ष होत असले तरी क्रिकेटसारख्या से्ात मात्र हीं मुर पूर्णं ररी 
दिसतात खरी; व आश्चयं हँ की, हेव आईत्राप मुलांच्या या करण्यास जराहि 
विरोध करीत नार्हीत. असो. मुखांचा इटर-हायस्कूल-म्याचेसमधीठ उत्साह 
रक्षणीय असतो. साधारणतः कोणतीहि क्रिकेट म्याच असो, हीं मेँ 
आपकी तेथं हजर. मग त्यांना नाहीं रहात वेके, कीं भुके, कीं 
तहने, की उन्हाचें भान. 

याशिवाय प्राथमिक शिक्षण षेणारीं व हायस्कुल्समध्यं जाणारीं मुर ही 
हिंद्विजय जिमखान्याच्या पररागणावर सामन्याचे वेक अनेकविध सेव्ठतुन 
हंसत सेवत भाग घेत असरेठीं पाहून ही श्ञारीरिक शिक्षणाची कडू किनाश्न 
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` गोढी श्रीभर्ताज्या अव्याहत प॑रिश्र्माच्यायोगे जनतेसं आतां शर्करा वशुठिते 
वादु कामली असून तिची परिणामी हितकर फठंहि तिच्या दष्टिकक्ष॑त येऊ. 
"लाभं आहित्तसं दिसते. आतां ही मोटी लवकरच जनता आनंदाने नियमित- 
पर्णे प्यावयास छागेल असं मानावयास् जागा आहे. तेव्हां यावे सर्वं॑श्रेय, 
कोणास बरं ? महाराजसाहेनांसच होय. 

प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक हिक्षण यांत जसा पाहिन तसा शारीरिक 
शिक्षणाचा प्रसार शाला नाहीं तद्रतच उच्च रिक्ष्णांतहि तो श्चाला नाह, 
असंच म्हणणें भाग पडते. तरीपण दगडापेश्चां वीर मऊ या न्यायाने 
बडोदा केलिजमध्ये बडोदा केटिज द्रनिंग कोरची चछ्वक यहास्वी तेने 
चारलेटी पाहून कुणासहि समाधानच वटे. हे यु. टी. सी. चै शिक्षण 
महाराजानी च केलिजमर्ध्ये सुरू करावयास रावे. या शिक्षणाचा परिणाम 
इष्ट असच होत आहे. यायोगेँ विदयार्थ्याना अनायास रष्करी शिक्षण 
मिद्ून त्यांच्या अगीं शिस्त व तडफ या गोष्ठी बाणतात हं शिक्षण कटिज- 
मधील वटे त्या वर्गाच्या विययार्थ्यास घेतां येते. प्रतिवर्षीं या कोरमर््ये 
१००, १२५ विद्यार्थी असतात, या शिक्षणाचे श्रेय क्याष्टन प्रो. अटि, 
लेष्टनेट प्रो. वादि्थीं व मुकजीं यांना आहे 

या यु. टी. सी. चा काम षेऊन त्यांत तरत्रेज श्लाठेल्या श्रीयुत 
अग्रत विहर वेय) या विद्याथ्यौस साजन्टचा हृदा देवून त्या हुथावर 
त्याने चांगरटँ काम केल्याबहर एक सुवर्णपद्कहि त्यास देण्यात अँ आहे. 
या कामी विययार्थ्याचा उत्साह कसा वादेक इकडे प्रोफेसर मजकुरांचे नीट 
लक्ष असल्यार्चेच यावरून दिसते. हा सार्जन्टचा हृदा व॒सुवर्णपद्क 
मिढ्विणारे श्रीयुत वैय हे एकटेच आहेत हँ रक्षत चेण्यासारखं आहे. हे वैय 
जुम्मादादा व्यायाम मंदिरार्तार वियार्थी आहेत. 

सक्तीच्या रारीरिकि रिक्षणाचा एक प्रयोग हीं रकररजेमरध्ये करून 
पहात आहेत. ही साफ़ प्रिष्हियसच्या वियार्थ्यावर स्यां करण्यांत आही 
असून हा प्रयोग यज्ञस्वी होतांच बाकीच्या वर्गोतीट वियार्थ्याचाहि यात 
समावेश होणार आहे. यांत क्यारिसथेनिस, जोढी, मरखांब, कठी, वभेरे 
अनेक गोर्ठीचा समावेद्य करण्यांत आला असल्यायें समजर्तै. यातं भो, 
आपटे हे उत्साहानें भाग चेत आहेत व इतर वर्गीतीठ वियाथ्यसि सध्यांपुरते 
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कांहीं विध्या रिक्षणे यावयास सावरून त्यां्च्यांतहि धा बोवरतीची उत्साह 
ओतण्याचा स्तुत्य प्रयत्म॑कैरीत अहित. यां प्रयोभास कौणे यश्चै 
चिंतणार नाहीं † 

शा्छातून स्लारीरिक शिक्षणाचा कैष्ाव व्हावा व॒ तो देखीं एकी 
नसावा म्हणून वाय. एम्. सी. चँ शिक्षण वेण्यास येथून श्रीयत नरवणे 
व नातु या पद्वीधरराना पाठवून त्यांना निरनिराल्या रहाव्छंतून शिक्षक 
म्हणून ठेवून त्या पद्धतीचा शइष्टानिष्ट परिणाम अजमावृन पाहण्याचा प्रयोग 
देखील श्रीमंतांनीं चारुविला अहि. साखर खा-मगती देन्ञी खा, कीं विदेक्षी 
खा-ती सदा गोडच कागावयाची. त्याचप्रमाणें व्यायाम च्या, मग तो भारतीय 
पद्धतीचा का घ्याना, तो हवामानाप्रमार्णे थोढयाबहुत प्रमाणात का हेर्ईना 
पण फ़ायदेज्ञीर हा ब्हावयाचाच. आणि या दृष्ठीन श्रीमेतांचा प्रयत्न 
स्तुत्य आहे. श्रीयत नरवणे हे वारे आहेत. श्रीयत नातु हे हायस्क्ूरमर्ध्ये 
व श्रीयत उपाध्याय हे केटिजमध्येँ काम करतात. 

याशिवाय केडिजचे वियार्थी हे हिंदविजिय जिमखान्यांत अतिशय हसेन 
भाग घेतात हं नमूद करणे जरूर वाटते. 

बडोद्। कोटिज करिकेटच्या खेढाबदल आज बरीच वर्षं विख्यात आहे. 
रंडर कप, इंटर केलिजिषएट ्ील्ड, धी महाराजा कप केरे अनेक चांगल्या 
बक्षिसांसादीं कोठलिज च॒रक्ीचे सामने सेढ आहि व त्यांत अनेक वेढा 
विजयीहि यारे आहे. 

केलिजसा्ीं टेनिस कोर्ट देखील चांगटीं आहेत, या कोर्टौवर विया. 
थ्यीच्या उड्या असतात. सेटण्यास्तव नंबर लावण्यासाठीं आपआपसांत 
क्षणिक वादे पण अनेक वेढां उद्धवतात. या सेठाबहदलक वियार्थ्याना 
विक्ेष प्रेम दिसते. 

या रिवाय मुलींसादीं म्हणन देखी केलिजमर्ध्ये ग्याडरमिंगटन, ब्होली 
वोट, पिशपांग केरे अनेक ॒सखेठ ठेविङे आहेत. मुलांच्या प्रमार्णच मुढी 
त्यात मनापासून भाग घेतात 

याशिवाय इंडियन गेम्स म्हणून निरााच विभाग कादण्यांत आका अहि. 
त्यांतहि वियार्थी व थोडा बहुत भाग चेतो. या बिभागांत खो-खो, आसवा 
पाय्या वगैरे हिंदी खेढ ठेवरिरे असम हिंदी व्यायामाचीं उपकरणे ठेविरीं आहेत, 
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या िवाय केलिजमरष्यै होकी व फुट्बोरु हे सखेव खेटण्याची सोय 
केटी अहि, विययार्थी वर्ग त्यांतहि बय्यापेकीं भाग घेत असतो. 

टेनिस सेव्ण्यास्तव काडठेजचे वियार्थीं व वियार्थिनीच हपाषटेल्या असतात 
असे नन्हे, प्रोफेसर वेखील तितकेच उत्सुक असून तितक्याच चररि 
या सेत भाग घेतात. यंदाच्या ज्युवटी प्रसंगीं तर प्रिन्सिपाठ 
व प्रोफेसर यांनी १०० याड धावण्याच्या शर्यतीत देखीङ भाग चेतला होता. 
अश्चा दृष्टीने पाहतां केलिजचें वातावरण आन॑दी व सेटकर आहि. 

येथीठ "दरनिंग किजि फर मेन › मध्यं व्यायामाची सोय केली 
आहे, ही आनेदाची गोष्ट अहि. अक्षी सोय स्रीशिक्षण साठैत र्निंग 
केकिज फार बुहमेनमर्ध्य पूवी हाती. त्यवि्टीं तेथे स्विडिश द्विक वरे 
रिकविटी जात असे. 

राका, केलिज यांमधून अज्ञा शती शिक्षणाचा जरी श्िरकाव 
दयाल्यासारखा दिसत असठा तरी शहरांतन ठिकठिकाणीं व्यायामशारा 
स्थापून त्यांत सका्कीं व संध्याकार्टीं, वियार्थीवगीस मनमरराद् शाशरिक 
शिक्षण घेतां य्व एवल्यासादीं महाराजां नीं व्यायामशादटाना रोर देण्याचे 
ठरविङं, आणि त्याप्रमाणे मतरीमंडन्टाकड्ून हुकूमहि काटविके. असँ करण्यांत 
महारा्जाचा हेतु हाच की, जरी शावा केंठिजमधून रारीरिक शिक्ष- 
णाची सोय केटी गेी अहि तरी श्चावा केिज भरण्याच्या वाच अशा कांहीं 
चमत्कारिक आहेत की, जरी विदयाथ्यीनीं त्याचा फायद्ा वेण्यार्चे ठरविंँ 
किंवा त्याना तसा फायदा षेण्यास भाग पाडलँं तरी त्यांना त्यापासून पाहिजे 
तसा फायदा होइछ कीं नाहीं होकाच. कारण जेवृून ११, ११-३० ला 
शा्ठेत अगे कोरिजम्य जावयाचं व संध्याकाटीं थकून भागून ५ ला परत 
याव्रयाचं. हा स्वध ११ ते ५ चा वेच मीं व्यायामांस सोहस्कर व इष्ट 
असा नाही. आणि यामुव्टेव कदाचित शाका कङिजिमधून व्यायामार्च 
शिक्षण सक्तीचे करावयास महाराज अवाप कांकू करीत असतील. त तसे 
असह तर योग्यच अहि. एवर्देमात्र खर कीं, कोणत्या तरी कारणानें शाशरिक 
शिक्षण हं सक्तीचे होऊ शकत नाही. शारीरिक शिक्षण आपल्या प्रजेत केरे, 
त्याची गेढी आपल्या प्रजेस छागावी, त्याचीं मधुर फर्ठे आपल्या प्रजेनें चाखावीं 
व आपढी प्रजा सुदृढ, सतेज, आणि उत्साही असावी ही श्रीमंताच्या अंत्या्मीची 
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कठकटटीची इच्छा या मंत्री मंडद्ाचे हूङुमाचे दारं विसून येते याबहङ 
छवमात्र सशय नाह, | 

ता, ७. ९. १९२७ रोजी मंत्रीमंडठ्ने नं. १४१ २१९, व्र २७८ 
अनुक्रम ता. २९. १०. २०, १६. ४. २५, व १५. ५. ९६ चे दिवाण 
कुम एकत्र करून खालीर प्रमाणे गोष्ठी करावयाचे ठरविले. 

१. कोणत्याहि व्यायाम शाढेत रिकविणारा शिक्षक नियमित काम करीत 
असला तर त्याढा द्रमहा २० रुपये मदत यारी, 

२. व्यायामाच्या उपकरणांकरितां निम्मा खर्व प्रत्येक व्यायामन्ञाटेस 
यावा, परतु ही रकम रुपये ५० पेक्षां अधिक असूं नये. 

३. व्यायामराला रबांधण्यास्तव जितकी रकम खर्च स्याली असेर त्याच्या 
निम्मी रकम मदत म्हणून यावी, परंतु ही रकम रुपये ५०० पेक्षा 
अधिक नसावी. 

४. व्यायाम शार्टेत उजविल्या जाणास्या उत्सवाप्रीत्यर्थं अगर तीतफै 
देण्यात येणाय्या बक्षिसांखातर वार्षिक मदत रूपये २५ पर्यन्त करावी, 

५. पोहण्यास्तव हद् बांधण्याकरितां रुपये ५०० पर्यत मदत करावी, 

ही जी अशा रतीनं मदत दयावयाची ठरटी, तीस द्रव्यनिधी वर 
निर्दिष्ट केल्या तीन दिवाणहूकुमा अन्वयं साठविण्यांत आला हिता. नं. 
१ च्या दवाणहुकुमाद्वारं रु. ३१००० कायमनिधी म्हणून कादून ठेवण्यात 
अरे होते. नं. २ च्या दिवाणहूकुमाद्रारं बाटलग्रप्रतित्रधक निबेधान्वर्यै 
जमा इ्चलेल्या दंडाची रकम बाजूला कादरून ठेवण्यांत आरी होती. न. ३ 
च्या दिवाण्हूकुमान्वयं रु. २,५०० अनियमित मुदतीकरितां कादून ठेव- 
ण्यांत आले हेते. 

व्यायामश्ञाखंना याहिवाय वियाखातं देखीह मदत करीत असते. या 
खात्यानं व्यायामश्चाकछचे वर्गं १ ला, वर ररा, व वर्भं ३ रा असे तीन वर्ग 
कल्पून त्या प्रत्येकीस अनुक्रम मासिक रु, १०, ८, व ५ याप्रमाणे चावे 
म्हणून ठरविरं आहि. इमारत बांधरी असेक तर २५० चे दोन हते म्हण- 
जेच रुपये ५०० यावे अरसँहि ठर विह आहे. 

प्रात~-प॑चायतीनं देखी व्यायामश्चाखंचे असेच तीन वर्ग कलव्िले आहित. 
व त्यांस अनुक्रम १५, १० व पु याप्रमार्णँ मासिक मदत करावी असँ धोरण 
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निश्चित केर अहि. या शिवायं हैमारत र्शीधली असल्थास वगपिभार्णै 
रु. ५२५, ३५० व १७५ या प्रमाणें प्रातर्पचायत मवत करते. तसेच डोधाच्थी 
सुघरार्कद्न काही आसा्याना अट मिवत आहि, त्याबदल आम्हीं त्याच 
अभिनंदन क 

याप्रमाणे महदरत मिरखत असलेल्या संस्थांची जोटकं माहिती परिशिष्ट नै 
१ मर्यं दिली आहे. आणखी अक्षा व्यायामङाठा या योगान निघून 
लोक व्यायाम करते हैवोत, असाच या मद्तीचा अर्थं आहे. महाराज 
याप्रमाणे आपर्णांकड्ून या बाबतीत खरोखरच मनापासून प्रयत्न करीत 
आहेत. परतु कोकसंख्येच्या मानार्ने पाहतां या कामीं ब्हार्वे तितकं द्रव्य 
खं होत नाहीं व ॒कामाची विभागणीहि जरी ब्हावयास पाहिजे तरी 
होत नाहीं. यामु महाराांच्या इच्छेची पूर्वि ब्हावयाचा दिवस वनाकारणः 
लांब जात आहे 

वरीरप्रमाणें पेश्चाचा प्रवाह जरी गंगेप्रमार्णे अव्याहत अर्भग वहात नसा 
तरीं प्रजाजनां च कल्याण या भावनेचा प्रवाह श्रीमंतांच्या विशाल हृदयांत 
अभग व अथांगपणें अग्याहत वहात आहि याबदल शैकाच नको. राज्यातील 
मुल इशार, नरतरीत, स्वावलंबी, सहनी, प्रामाणिक, तेलबुदद्धीची, धीट, 
स्वदेश्ञाभिमानी आणि उत्तम नागरीक ब्हावीत एतदर्थं हरप्रयत्न श्रीमत सतत 
करीत अहित शाका केलिज, व्यायाम राढा या एवल्यांवरच श्रीम॑त थांबरे. 
नाहीत. आपल्या राज्याचे भावी आधारस्तंम जीं हीं आजचीं मु त्यांच्यांत 
वरीर गुणांचा वाढता विकं।स होण्यासाटीं त्यांनीं आपल्या येथें स्काउरिग 
पुरू केक आहे. या स्काउरिच्या संस्थेची नीट व्यवस्था कागदी म्हणून 
तिची जोड त्यांनीं शागाखात्याशीं घालून दिली आहे. 

या ॒स्काउरटिंगचा उदेश्च फक्त कवायती वगैरेत मुलगा तरबेज 
कृरावयाचा इतकेच नसून, त्याला  क्यांप › जीवन, स्काउटच्या युक्त्या, 
सेभ्ररीग, घोड्यावर बसर्णे, आकस्मिक समयीं मदतीर्चे काम, आग विद्यवि- 
याच काम, पोहर्णे, गलवतें हां कर्णे, निरनिरान्या प्रकारचे हिमतीचे सेढ 
वदन त्या्च्यात अष्टपैलूपणा आणे हा अहि. याशिवाय तेथे त्याला आसे- 
याबदह्ल सास स्वतंत्र शिक्षण दिह जाते. 

या संस्थेत या राज्यांतल्या शार्टेत जाणाम्या वयाच्या मुलास दाखठ 
करण्यांत येते. यांत ज्या तुकड्या आहित त्यांतील पहिल्या तकडीच ‹ हिज 
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हायनेस दी महाराजा गायकवां ओन रय स्काउटस असे थारंत नाष 
आह. हँ नाव सर्वोसच अतिराय प्रिय असून स्या द्रषमध्यै दालक होण्याचा 

प्रत्येकाचा प्रयत्न असतो. या तुकंडीरा सरकारांतुन युनिफार्म मिक्तो. 

याप्रमाणे बायस्काउट अरग्यानिदयेशन कादून त्याच्याकरितां निरनिराछे 
अमलदार नेमण्यांत आङे आहेत. स्काउरठिंगवर आज पावेतों एकंव्र 
रु. २,००,००० वर॒ खच स्ञारे आहेत. हर्टीचे स्काउट कमिश्नर श्रीयुत. 
भानुप्रसाद् दवे हे असून त्यांना दोन असिस्टट देण्यांत आङे आहेत. 

अदा तीन आपल्या राज्याचे भावी आधारस्तंभ मजबूत उहवित 
म्हणन महाराजं चे ज्याप्रमाणे प्रयत्न आहित त्याचप्रमाणे ज्यांच्या हातात 
प्रत्यक्ष सत्ता देऊन प्रजेच हित साघण्याची ज्याच्यावर जबाबदारी टाकण्यात 
आली आहे असा जो आपरा अधिकारी वर्ग हा देखील आरोग्यवान, बल- 
वान, बुद्धिमान व तरतरीत रहावा यास्तव श्रीसयाजीविहारङ्कब या संस्थे- 
सारखी संस्था देखील श्रीमंतांनीं स्वप्रोत्साहनाने चाकर ठेविी आहे. या 
छबमध्यं अधिकारी सार्येकछी टेनिस वगेरेसारसे सेढ सेन भ्यायाम 
घेऊन आपटा शरीरप्रकति चांगली ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. यांच्या 
या सेच सामने देखील अनेकवार होत असल्याने त्यांचा खेढण्याचा 
उत्साह अदापपर्यत वाढतच राहिला आहे. तेव्ब्यांतल्या तेवढयांत करमणूक 
म्हणून इ्बमध्ये पत्ते, केरम, विकी अडंस वगैरेसारखे सेह ठेषिठे अहित, 
या्चेच अनुकरण प्रांतोप्रातीं व मोठमोञ्या गावी केलेलें आढन्ते. 

याशिवाय या व्गांस मदानी सेठांची विद्यति होऊं नये म्हणून या 
वर्गास धोड्यावर बसतां यणे हं फार्जयाद् केले आहे. यांत महारा्जानीं 
आप्तेष्ट, सरदार-द्रकदार, मानकरी याना देखील गोवि अहि वास्तविक 
हष्टीचा काठ लढ!हईवर चडढाई करून जाण्याचा नाहीं, तर हँ युग मोटार्शीत 
बसून आरामरसे किरण्याचे अहि. तेन्हां या ठोकानीं अगदीच सुस्त बनू 
नये व प्रकुतिस्वास्थ्य बिषडवून घेऊं नये एवम्याच भावनेने हा विषय त्यांनी 
याप्रमार्ण सक्तीचां केला आहे. 

या गोर्टीस आणखी पुष्ट भिकखावी म्हणून महाराजांनीं स॒भ्यास्या पाय 
रीच्या अमल्दारास दुरवारप्रसंगीं तटत्रार बेव्टगर्णे हँ दे्ील सक्तीचे केरल. 
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आहे. यावरून महारा्जाची दृष्टि शाररिक शिक्षणाच्या बाबतींत छती 
खोलवर पोहोचली अहि ह विसर्तै. 

महाराजांना नेहमीं वाते की, आपल्या सान्नि्ध्यात अक्षणारा इसम 
देखणा, हशर, तरतरीत, व स्वीत तरबेज असा असावा, मनुष्य नोकररीत 
चेतांनाच महाराज याकडे बारकाईनेँ लक्ष देतात. साधारण अंमठदाराविषर्यी 
जर एवदी चिकित्सा, तर त्यांच्या ए. डी सी. विषयं तर ही अधिकच अस- 
णार. कारण तो त्यांचा शरीरसंरक्षक म्हण॒न अगदीं नजीक चोविस तास 
राहणार. श्रीरपेरक्चक नुसताच देखणा व तरतरीत असून उपयोगी नाही. 
तो प्रसंगीं ढुसन्याचें संरक्षण करू शकेल असा पाहिजे. पूवीं या शरीर 
संरक्षकाची निवड मानकरी वगीतून होत असे, परंतु आतां ती लष्करी अंँमल- 
वारांमधून होते. 

सावंजनिक हिताच्या दृष्टीनहि महारानी चांगलाच विचार केढा आहेस 
दिसत. जनर्तेत या विषयाची गोड उत्पन्न उहावी एतद् अरोग्यप्रद्ईन 
भरविणें हँ त्यास आवश्यक वाटते. व त्याप्रमाणे निरनिरा्या हिकाणी 
निरनिरज्या वे्ींते तीं भरवितात. कांहीं उदधाटनसमारभ लोकांच्या 
उत्साहवर्धनास्तव ते स्वतः करतात. प्रदर्धनापिकीं मोठी प्रदर्घनिं म्हणजे सन 
१९१५ व ६९२९ या साठी भरले होत. 

या विषयाचा नीट विचाराविनिमय होऊन हवीं अधिक फैलाव कसा 
करतां येई ह निश्चित करण्यासार्दी महाराजांनीं निरनिराक्या समित्या नेमून 
या बावर्तीतील अपले प्रयत्न अहनिंश चाटूच ठेविले आहेत, 

प्रथमतः १९१० स।ठीं या राज्यात सत्वविचारक समिती नेमिरी गेली. 
तिचा उदैश हाच की, मुलांमुरीं च्यांत जीवनसत्व ह्वीं किती प्रमाणांत आहि 
त पाहाणे व त्यांची दुर्बल श्रे शारीरं कोणत्या उपायांच्या योगे नीर 
करतां येतील हँ ठरविर्णे. त्यावे्गीं समितीच्या बेठका होऊन त्यांत राच्रीय 
पद्धतीने शिक्षण देण्याकररतां युरोपमधून या विषयाचा एक तज्ज्ञ आणावा 
म्हणून ठरे. परंतु पुर्द लगेच महायुद्धाचा वणवा पेटल्यानें अशा तद्देचा 
तज्ज्ञ कोणी इकडे येऊ शकेला नाही. 

त्यानतर १९२० सारी दुसरी एक समिती प्रिन्सिपार द्ाकं यांच्या 
अध्यक्षतेखाढीं नेमण्यांत आली. या समितीचं काम दाठैत शिक्षण वेण्या 
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युरामुीचीं शरीरं सधारण्यास काय केरे पाहिजे है पाहाण्याचें हते. या समिती 
आपल्या अहवार्लात कांहीं सूचना केल्या होत्या व समितीच्या एक सभासद् 
मिस म्याकृडोनल्ड यानीं त्याप्रमाणें एक पुस्तक रहन तै मुरामुरीच्या 
उपयोगाखातर शाग्गंतून चालविण्याबदल हिफारस केली होती. या सवी 
पुं काय स्च तें निश्चित संगतां येत नाही. 

आतां नुकतीच आणखी एक शारीरिक समिती नेमली गेढी हाती. तिच्याः 
पुढे खारीलप्रमाणें विषय विचारार्थं ठेवण्यात आरे होतेः-- 

१. ज्या व्यायामज्ञाखंतून शिक्षक दरे गेठे आहेत व ज्यांतून दि गेठे 
नाहींत त्या व्यायामश्लाव्टांतील कामाच धोरण कसं असर्व, 

२. शाटठ्छांतून दिल्या जाणाय्या व्यायामविषयक शिक्षणास वेक कोणती 
असावी. 

2. व्यायाम रिक्षकांचे पगार वरत्याच्या श्रेणी कशा असाव्यात, 

४. व्यायाम शिक्षकाचं शिक्षण कोठ व कशा पद्धतीने ब्हाते. 

या समितीचा अहवार लवकरच बहिर पडणार आहे. 

प्रजाजनाचं आरोग्य या विषयाचा महाराजांनीं पूर्णपणे अभ्यास केत्या- 
सारखें दिसते, त्यांनीं प्रजाजनांचं आरोग्य कायम करसे रहावेंव तें कसं 
सुधारावें एवल्याच गोष्ठीचा विचार केटा नाही. व्यायाम करून आरोग्य 
कायम ठेवावे व व्यायाम कषन तें सुधाशवें हँ बरोबर. परंतु व्यायाम करण्या- 
छायकच शारीर नसे, तें रोगान जजर आट असर्लँ, व व्यायाम हा त्यावर 
उपाय नसला तर काय करावयाचे, याची देखीरु महाराजांनीं तरतूद करून 
ठेविकी आहे. रोगी छोकांना रोगमुक्त करण्यासाठी त्यांनीं राज्यां तून सर्व 
ठिकाणी लहान मोठी रुग्णाखयं स्थापून रोगपीडितांस हंसतमुख केँ आहि. 
बडोयाच्या स्टेट जनरल हौस्पिरलमरध्ये तर बडोदं राज्यांतीटच रोक येऊन 
बरे हाऊन जात नाहीत तर प्रथम पंबईं इराख्यांतीट मोटमोढे द्वाखाने व 
ॐक्टर अनुभवून मग येथं येऊन दुवा देऊन जाणारे अनेक रोकं आहेत. ही 
प्रजाजनांची काठजी अतुल आहे. 

महाराजांच्या विचाराची पायरी याच्याहि पुँ गेली आहे. रोग क्ञाल्यानंतर 
त्यावर उपाय योजणेँ हँ तर ठीक आहे, परत तो मुगीं होञच न देण्यास्तकः 
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उपाथयेजना केली तर † आणि महाराजा असे योमप्रतिबेधक खास इटाज 
योजिले आष्हेत व जे योजिङे आहेत ते वेलीरु अगर्वीं नाकन्यपूर्ण. 

पूवीं बदोयास शिभमग्याचे सर्णात शंकां तमासगीर लोक आपपर तमाह 
बेन येत अप्त. या तमाशांची रीतस्तर हेरी असे. या हजेरीनंतर ज॒न्या- 
राजवाङ्यात फोजदार या तमारा्ी वाटणी कसत. यात देखील मानपान 
अक्ति, वाटेल त्याने वाटे तितके तमे करावे अस ना. सर्वं सरदार दुरक- 
दारच दिवस नक्की होत. कोणाकड़े पांच दिवस, तर कोणाकडे दृहा दिवस 
तर कोणाकंडे त्याहून अधिक, याप्रमाणे चरदीर्ने हा बीभत्सोत्सब चाले 
सरकारवाङ्यांत अर्थात् हा गोधठ अधिक काठ व कदाचित अधिक प्रमाणात 
चाले. हे प्रकार पाहण्यास ठोकाच्या इ्ंडीच्या इंडी लोटत. त्यात मग गरीब 
श्रीमत हा मेद् रहात नसे. हा पैशाचा अपव्यय व आरोग्याचा खून महाराज 
साहेबांनीं एकदम थांबविला. अशा रीतीने होटीची दिवाढी करण्याचा 
महाराजांचा प्रयत्न पाहून कुणास कृतज्ञता वाटणार नाहीं ! 

ज्याप्रमाणे महाराजानीं तमाशचे बंद केटे त्याचप्रमाणें बारुविषाहापासून 
उत्पन्न होणारे अनर्थं पाहून त्यांवरहि घाव घातका. याप्रमाणे हीं मुरामुर्छीचीं 
कोवक्या वयात हेणारीं रु बद् कन दर्दर आडइवापाची वाढ व पाप्याच्य 
पितरं जनन थांबविटे आहे, एवर्दे करून त्यांनीं तर भावी पिठीचे शतशः 
धन्यवाद मिठविरे अदित. ही विघातकं गोष्ट सुर्तूनच कादून टाकण्यात 
महाराजांनीं खरोखर अत्यंत दुरहष्टि दाखविरी आहे; परंतु ही त्या केलेली 
गोष्ट समजून तिचा फायदा करून षेणँ न वणे हं रेवटीं प्रजाजनचिच हाती 
राहत. याढा महाराज किंवा दुसरे कोण काय करणार ! 

याप्रमाणे प्रजाजनांच्या शारीरिक उन्नत्य्थं सवं वाज्ञनीं प्रयत्न करीत 
असतां श्रीमत महाराजसाहेव यांच रक्ष सखीवर्गाच्या अवनत शरीरयष्टीकडे 
गेट नसते तरच आश्चर्य, मातांची सुहृढता हीच राषट्राची संपन्नता, या तच्वाचे 
महाराजसहिब पुरस्कतै आहेत. राष्राची खरी सूत्रधार माताच आहि घरी राहून 
ती जी कामगिरी बजावीत असते त्याची संपूणं जाणीव राषटरपुडा््यांना असते; 
कारण त्यांच्या स्वतःच्या अभ्युदयी जीवना्च सारसर्वस्व त्यांची माताच 
असते ही गोष्ठ ते कधींहि विसरू हकत नाहीत, महाराजोंच्या जीवनांतीर 
सर्वं आश्वर्यदायी परिवर्तरनांची गुरुकिद्टी देखीरु पडयाआड राहूनच श्रीमंत 
महाराणी जमनावारईसाहेव यांनीं फिरविठी अहि, हँ महाराजांच्या इष्टीड 
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बाई, आणि म्हषूनङ महाराज क मातेोश्री सौ. महाराणीसांहेव हे उभयतां 
शियांच्या शारीरिक व मानसिक षिकासाकडे कट्की पतः असतात. 

प्रतिवर्षीं उजविण्यांव येणारा ‹ बेवी वुहक › हँ याचच उदाहरण अहि, 
आयानं स्वतः कसं रहावें व आपल्या चिमुकल्यांच कसँ संगोपन करवै व 
तद्वारं उभयतां मता व बालक यांनीं कस अरोग्यसंपन्न व्हावे हें शिकविणें 
शाच या बेवी बुहकचा उदेश होय. यांत सृहटढ बालकांना बक्षिस॑देण्यात 
येवृन त्यांच्या सुहृढ आ्यांना त्या उभयतां सदैव असँ सुदृढ रह म्हणून 
प्रोत्साहन देण्यात येत यांत आ्यांना स्वतश्च्या प्रकृतीची व आपल्या अभ. 
क[च्या प्रकुतीची कशा शकीर्न काठजी घ्यावी ह नाना तद्धेच्या आकर्षक 
उपायांनीं दाखविण्यांत येते. या वेवी वुहककटडे सर्व चघीसमाजाचँ ओत्सुक्य- 
गुणं लक्ष असरत. 

दुसरी एक महत्वाची संस्थ। म्हणजे ‹ श्री महाराणी चिमणाबाई म्याटर- 
निरी टी. ' ही संस्था गरीव बा्यांच्या बालंतपणाच्या वटीं त्याना पैसाव 
कपडे देऊन त्याच शारीरिक सोख्य संभाठीत असतें. याशिवाय स्वच्छता 
व आरोग्य यांचा अन्योन्य संबध अक्षित ्ियांचे मनावर उसविण्यासादीं 
उयाख्यानें वभेरे देवविति. आणि गहोगहीं स्वच्छता ठेवविण्याकरितां द्र आट- 
वड्यास फिरतीवर निघत असते. 

तिसरी खाप च्ियांचेसाठीं म्हण॒न काढलेली संस्था म्हणजे श्रीमहाराणी 
विहार छव ही होय. श्रीसयाजी विहार छ्वची ही सख्खी बहीण. या विहार 
छ्वम््यं घरंदाज चियाच्या आरोग्याकडे सयाजी विहार द्भवप्रमार्णे च 
जवटजवठ लक्ष दिठं जातं. 

श्री महाराणी इ्बप्रमा्णेच परंतु सर्वसाधारण च्ि्याना देसीठ ज्यांत 
मनमोकटेपणानें भाग वेतां ये अशी भगिनीसमाज नांवाचीहि संस्था 
अहि. चवर्ग या संस्थंत बराच उत्साहानं भाग घेत असतो. प्रदरशंनांत वगेरे 
सवं जाहीर कार्यक्रमात व चच्छवर्ीत या संस्थेचा नेहमीं पुढाकार अस्तो, 
चांगल्या चांगल्या वक्त्यांचीं व्याख्याने ठेवून स्रीवगांच्या शारीरिक व 
मानसिक उन्नतीस्तव ही संस्था खास प्रयप्न करीत असते. मधून मधून 
उपवन संमेढन देखील भरवृन ही स्रीवगीत नवचेतन्य व नाविन्य उत्पन्न 
करीत असते. या असल्या कार्यकरभाचेयेोर्गे च्िर्यांना मोकठ्या हवेवर भव. 
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मोकेपणानें वागण्याची सुंदर संधि मिते व म्हणन खवर्ग याचा लाभं 
फार आनंवारने घेतो. रोजच्या एकच एक ठराविक विनिक्रमांत असा उत्ाह- 
दायी फरक अवश्य असतो. 

मुना खास व्यायामाची गोदी कावण्याचं काम तीनचार संस्था करीत 
आहेत. त्यांपेकीं विशेष प्राधान्य देतां येल अक्षी के शंकरराव माधवराव 
दिधि व त्यांच्या धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमावाई दिवे यांनीं स्थाप्लिली कन्या- 
आरोग्यमंदिर ही संस्था हीय. हीत मुटीना उपयुक्त असे नाना तद्हैचे 
व्यायाम व मनोरंजक सेढ रशिकविण्यांत येतात. ही संस्था १९१५ त स्थापन 
काली. श्रीमंत मा. सो. महाराणीसाहेवादि राजघराण्यांतीर सर्वं मंड्टी या 
संस्थेवर सदेव लोभ ठेवीत आली आहित. टेडी इरविन व ठेदी वििंगडन यांनी 
दरवार या संस्थेची कमं पाहिलीं असून त्यांबहरु अत्येत संतोष व्यक्त केला 
आहि. या संस्थेत लादी, लेक्चीम, जोडी, आसने, फाणिदगा, भाला, हाता- 
पायाचे व्यायाम, जंबिया वगैरे अनेक स्वसेरक्षक व॒रहारीरारोग्यवर्धक सेठ 
शिकविण्यांत येतात. है सर्वं शिकण्यासाठीं महाराणी गर्ल्स हायस्कूरुच्या 
वसतिग्रहां तीर सवं मुरी जातात. याहिवाय या संस्थेत बौद्धिक शिक्षणहि 
देण्यात येत. संस्थेच्या चिटणीस सो. वस॒मती धारकर जी. ए. या आहित. 

आर्यं कन्या महाक्यिाख्य ही संस्था दैखीर कन्या आरोग्य मंदिराचे 
धर्तीवरच कामे करून व हिदुस्थानांत दरे कादून शारीरिक रिक्षणाचा प्रसार 
विकरिकिाणीं करीत आहे. या संस्थेचँ चारुकत्व पंडित मास्टर आत्मारामजी 
व त्याचे पुत्र पंडित आनदुप्रियजी व॒ शांतिप्रियजी यचिकडे आहि. था 
दोन्ही संस्था शारीरिक शिक्षणाचं काम ज्म्मादादा व्यायाम मंदिर या 
संस्थेच्या सल्याप्रमाणें करीत आहेत. 

याशिवाय रोय स्कोउटची जक्षी च्व आहि तरी मुठींसा पण गर्कं 
गाहृडची आहे. हिचा उदवेश व ध्येय एकच असल्याने युलचे व मुचं 
दोर्घाचंहि कल्याण साधण्यांत श्रीमंताचं मन कसं सदेव गतर आहि, हं या 
वरून पहावयास सांपडते, 

उची पोढठ शिवाजी मंडी शाखा ही संस्था उची पोठ शिवाजी 
मंडढ यानीं काढी असून त्यात मु्ीना व्यायाम व खेढ है शिकविण्याची 
सोय केटी आहे. याची व्यवस्था व॒ देखरेख श्रीमती सौ. रमाबाई 
किनी यांचेकडे अदे, 
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मुर्कीच्या ज्ारीरिक उन्नत्यथं महाराणी गर्त्तं हायस्कूलमर्ध्ये सुद्धां नाना- 
हेची कवायत, टेनिस, व्याडमिंगटन, व्हाठी बोल, खो-खो, आस्यापास्या 

वगेरे अनेक विदेरी व दी सेठ शिकविण्यांत येतात व या सर्वात मुठी 
फारच आनंदाने भाग घेतात 

याशिवाय हिंद्विजय जिमखाना तर खास च्रयांसाटीं प्रतिवरषीं ठनामिम्टस 
भरघीत असतो व॒ राजदंपति यात मोञ्या आनंदाने मदत 
कृरीत असते. या त्यांच्या प्रोत्साहनाच्या योगे या टनीमेन्ट्समध्ये भाग 
चेणास्या ल्िर्यांची संख्या प्रतिवर्ष वाढतच आ. अशा रीतीने या जिमलान्यत 
खास च्रियांसादीं त्यांचा मनमोकठेपणा वाढावा व सेव्टाबहलची त्याची 
आवड तीव्रतर व्हावी म्हण॒न मुदाम स्वत विभाग पाडण्या्चे सर्वश्रेय 
श्रीमंतांनाच आहे हँ विसरतां कामा नये. 

लियाचै शरीरारोग्यासाठी दुसन्या कोणत्या ठिकाणी एषदी काठ्जी 
वेण्यात येते ! 

श्रीमंत महाराजसाहेव यांनीं स्वतः व्यायामाबदरु दाखविलेटी आवड, तीच 
आवड राजघराण्यांत उत्पन्न करण्यांत त्यांनीं दाखव्किली काठजी, तिचाच 
आतेष्ठ, सरदार, द्रकदार, मानकरी यामध्ये त्यांनी केलेला हिरकाव, तिचीच 
प्रजाजनांचे ठर्यो छाप बसविण्यासार्दीं त्यांचे प्रयत्न, तिर्चच शियांचे गयीं बीज 
रुजविण्याची त्यांची उत्सुकता या गोटी पाहिल्या म्हणजे महाराजांचा 
परग्ांतीं पडलेडा प्रभाव व प्रजाजनांची त्यांचे गयीं असलेली प्रमपु्णं भक्ति 
यांचा बोध होतो. याच्याहि पुढची अज्ञन एक पायरी सांगावयाची राहिली 
आहे व ती ही कीं, श्रीमत महाराजसाहिव यांनीं या बाबर्तीत केले हे अने- 
कविध प्रयत्न जरी इतक्याच गो्टीवरून स्तत्य असख तरी, या सर्व प्रयत्ना 
मिं त्यांनीं कधींहि ष्ठी आड न केटेरी अशी त्यांची जी भारतीय दृष्टि 
आहे ती या सर्वाना कटस म्हणून शोभण्याजोगी आहि. कोणतेहि कार्य 
अंगीकृत करताना त्यांची ही दृर्ट्टि क्षपूवक पाणाराच्या तेशां च लक्षल 
येते. जी कांही गोष्ठ करावयाची ती अखिरु भारतयेरास भूषणभूत होड 
अशा रीतीने करण्यांत त्यांना एक प्रकारचा साल्वक आनंद होत असतो 
असतं त्यांच्या अनेकविध नाबिन्यपृ्ण सुधारणांकडे पाहि असतां खाजीपूर्वक 
वाटावयास लागते. या आनंदाची लयदूट त्यांनीं आजपर्यत अनेक गोठ 
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द्वारां करून षेतली आहे, तेन्हां या एकाच बाबतीत ते तक्षी करावयास 
कं विसरतीट † 

मरहूम महाराणी द्हिक्टोरिया याचि कारकीरदीत युरोपमर््य एक अतिशय 
मोटे प्रदर्शन भरले होते. त्या प्रदुर्शनाचे प्रसंगीं श्रीमत महाराजसाहेव यांनीं 
आपे पटेगिरी गुल्टुमिया यांचे आखाङ्यां तील चतुर ॒सेद्ाद्ू पाठविले होते. 
या लोकांचे तेथं ्ञारेठे खेठ पाहून महाराणी ब्िक्टोरिया अत्यंत खृष 
ज्ाल्या व सहा महिने या मंडटीस तें मुदम ठेवून षेतर्टँ, ही मेडटी परत 
आल्यावर त्यांना पुन्हां एका प्रसंगीं खास बोलावून घेऊन श्रीमंत महाराज- 
साहेबांनीं अदी चांगली माणसे स्वतःच्या पद्रीं उवून पेण्यांत जी गुण- 
ओआहकता दाखविटी तीबहल त्याच कौतुक केँ. 

पद्वेगिरीचा आखाडा व युरोपांत सुव्ण॑पद्रक मिखविणार नश्चीवदार मंडी 

यांची नवि खारीलप्रमाणेः- 

१. जमादार सेदुमिया. २. बनेराव नांदटेकर. २. माधवराव नां द्लेकर. 

४. अष्टामिया, ५. साटमिया अकबर. & नथुराव खडदे,. 

जमादार सेदुमिया तर आज एक स्वतंत्र आखाडा चाटवून आपल्या 
अनुभवाचा व विंयेचा प्रसार करीत आहेत. 

१९२५ साली प्यारिसर शहरी अलिम्पिक गेम्स जले. तेथे दहिदुस्थानां- 
तीठ उत्तमोत्तम सेव्डाद्् पाठवावयाचे हेति व त्या उत्तमोत्तम सेगाद्ंची निवड 
करण्यासा दिष्टी येथें ओल इंडिया अटिम्पिक कमेटी मार्फत लोड श्दिंग, 
त्यावेव्चे ब्हाङसराय, यांचे अध्यक्षतेखालीं ता. ८-१२-२४ रोजीं सेठ 
ब्हावयाचे हेति. या ओर इंडिया बेस्टमध्यं आपल्या बडोयाचे कांहीं बेस्ट 
दाखवावे अञ हेतनं श्रीमंत महाराजसाहेवांनीं जम्मादादा व्यायाम मंदिरातून 
१७ विदयार्थी र. १,००० खच करून पाठविले. तेथे या विदा्थ्यीच्या 
कामाचा काय प्रभाव पदढला ह त्यावेढच्या वर्तमानपत्रांतील खालील 
उताय्यावरून नजरेस येश्छः-- 
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शेवटच्या दिवज्ञीं ज्या वेदीं माचपस्ट क्चाखा. त्यावे्टीं ही गायकवाड 
टीम भगवा डा घेऊन सवात अघाडीस होती. ब्हाहसराय, ठेदी रीडिग 
यांचे समवेत महाराजसाहेव व सर मनुभा्ईहि हजर होते. अघाडीस असलेटी 
ही गायकवाड टीम भगव्या स्च॑ङ्यासह रुष्करी शिस्तीत जात॒ असतां जेन्हां 
तिचे उहाहसरायांना नमन होतांच तिन महाराजाना प्रणाम केडा त्यवेठीं 
व्हाइसरायांनीं जव बसङेल्या महाराजांकडे हंसत पहात म्ह 
की, तुमची ही टीम हिदुस्थानास खरोखर भरषणभूत आहि. 

सन १९२७ मध्य मुंबईस जेन्हां स्काउटस्ची नांव॒री भरटी त्थवि्ी 
बडोयाची व नवसारीची मिन ५४ स्कउट मंडी स्टेट खर्चनिं पाठ- 
विण्यांत आरी. या जांबुरीत बडोदा स्काउटसनीं चाग नाव काढ होते. 
आणि म्हणूनच जेन्हां सन १९२९ मध्यं स्क।उटस्ची आकु वल्ई जांबुी 
इग्छंडमध्यं भरी त्यविढीं तेथे जाणा्या सवै स्काउटूसना निम्मभ खच देऊन 
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पाठविण्याचं बडोदा दरार ठरविं असतांहि गेलेल्या १० स्काउटसनीं तेर्थे 
पाडलेटी चांगली छाप पाहून श्रीमेतानीं या सर्वाचा सर्वं खच मंजुर केला. 

श्री. नंदनाथ केदारनाथ दीक्षित वियाधिकारी असतां मह।राजानीं 
हिदविजय जिमखान्यास प्र तिवषी रु. १,००० ॐँट म्हणून देण्याचे ठरविले. 
पदं तीन वर्षौनीं श्रीयुत भटेसाहेव यांचे कारकीर्दत हीट रु. २,००० 
केली व आतां त्यांनीं या जिमखान्यास अखिल भारतीय स्वरूप दिर आहे. 
महाराजांचा या बावतींतील उत्साह व त्याच्या डोज्यापुे सदैव असरेी ही 
भारतीय हष्टि या वर दिदेल्यापेकीं केवक एकाच गोष्ठीवरून देखील 
पटण्यासारख्या आहेत. 

शिवाय महाराजांची असिक भारतीय हि त्यांनीं अमच्याकट्ून करवून 
घेतलेल्या आरोग्यमंदिर या योजनेनैहि विशदं हेते. महारा्जानीं ही योजना 
तयार करावयास सांगन बराच काठ ज्ञाला. ती अमटांत येण्यास मध्यंतरीं 
काय अडचणी आल्या यांची आम्हांस कल्पना नाही. परंतु ती महाराज 
अद्याप विसरले नसावेत खास. 

महारा्जाचे आश्ेनुसार कप्तान वस्तीरिंह चोहान, बी. ए. व श्रीयत 
दाकर मोरो रानडे, बी. ए, यांनीं सन १८९२ मध्ये पदातिव्यायाम म्हणजे 
पायद्ढ परूटणीची कवायत नांवाचे पुस्तक हहे या पुस्तकाचे योगे 
कवायतीचे हकमी ब्द मराठी मिश्र संस्कुतांत तयार द्यि 

काठक बदलत गेला व॒ महारा्जाचा ओघहि पुँ पदैव धांवत गेला. 
मध्ये जेन्हां कुस्त्यांचा दंग महाराजांचे अज्ञेनुसार महाराजा यिएटर 
मध्ये भरला त्या वेलीं त्थं जुम्मादादा व्यायाम मंदिराची लादीहि ठेवण्यात 
आली होती. कठी संपतचि महाराजांनीं संस्थेस एक सुवर्णं पदक देऊन 
आम्हांस बोलावन सांगितँ की, मला तुमचे है हिंदी हुकूम फार 
आवडके. ते ठहान, आटोपक्ञीर असून फाश्च जोरदार आहेत, 
कवायत देरखाल या अशाच हिदी हृकमांत ब्हावयास पाहिओ, माहीं ! 
तुम्ही ते आम्हाला करून दासलषा. महाराजांच्या या अक्ञेनुसार आम्हीं 
कवायतीचे हिंदी हृदूम तयार केटे असून राष्ट्रीय सभन त्यांची अमलबजा- 
वणी देखीर अखिक भारतवषीत केढी अहि. हे बोरु तयार शोण्याे सा 
श्रेय महारज ब त्याची भारतीय हृष्टि यास्व आहे, हिदी बीट रिद्स्थामं- 
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तीक कोणत्याहि भागात सहजगत्या समजले जातात व ॒एकराप्रीयत्त्राची 
भावना जनहद्रयावर ते सारखी अधिकाअधिक खोल सतवीत राहतात. या 
एकराप्रीयत्वाच्या भावनेचा खट अशा रीतीने भक्म करावयाचा प्रयत्न कर- 
ण्यां महाराजानीं स्वतः आपण जगाच्या पुं अनेक व॑ आहोत असे द्वि 
आहे व तं सर्वेमान्यच अहि. राष्टनेते रा्रीय भावना सदैव उरार्शीं बाठगीत 
असल्याने ते आपोञापच अक्षा रीतीने जगाच्या पुरे असरेके दिसतात, यांत 
नवल ते काय ! 

जेब्हां जेब्हां संधि आरी तेन्हां तेष्हां महाराजांनीं महवियेचा गोरव 
केला अहि. 

सन १९०४ मध्यं जब्हां स्यांडो हिदुस्थानांत अशे त्या वे त्यांस खास 
बडोयास बोलावून त्याच्या बडोदा केठिजमधील ४५ भिनिर्टांच्या व्याख्यामा- 
सा ४,५०० रुपये खच॑ करणारे आपलेच महाराज होत, 

यदा देखील जगविख्यात पहिट्वान गामा यांस त्यांच्या २१ पिल- 
वानांसह मोज्या इतमामानें बडोयास ठेवून चेऊन लाई वििग्डनांसमोर त्यांची 
७ पहिरवानां समवेत कस्त करविणारे अपठेच महाराज होत. 

याच गामाजीचें राजवाड्यांत स्वं बड्याबञ्या छोकांना रेकविण्यासार्दी 
व त्यापासून बोध पेण्यासादठी भाषण करविणरे आपरेच महाराज होत. 

याच महाराजच तालर्मीत तयार श्चारेल्या प्रजाजनांनीं गुणी जनांचा 
गरव कसा करावा यांच उदाहरण या गामाजीची जंगी मिरवणूक कादरून 
त्यांचा जाहीर रीतीने मोटा सन्मान करून सोडवून दाखपिले. 

व्यायामाचा गौरव कर।वय(ची महाराजा ची होस एका छोस्या उदाहरणा 
मोख्या प्रमाणात परण्यास्ारखी आहि. व्यायामक्षेत्रांत आम्हीं जी कहीं 
यथाराक्ते सेवा बजा विली आहे ती पाहून श्रीम॑तांनी आमचा उत्साह वाढ- 

विण्यासादीं आम्हांस राजरत्न पदृवीचा बहुमान देऊन स्वं प्रजाजनांस त्या 
क्षेत्रात काम करावयासा जणं आमंत्रणच दिर आहे. 

थोडक्यात महाराजांनीं स्वतः बालूप्णीं व तरुणपणीं नियमितपर्णे सर्वं 
प्रकारचे देरी विदेश्ञी व्यायाम करून आपं स्वतःच शारीर सुंदर, डोलदार 
व॒ सतेज करून घेतले व॒ म्हणून आज या वयात देखील 
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ते सदेव उत्साहभरित असतात. सतत काम करणें रत्याना आवडते, 
व म्हणूनच ते सारसे काम कर्त असतात. ते म्हणतातच की, « एका 
कामाची कांहीं काठ पातां मुदाम ठेवरेटी विस्मरति म्हणजेच विश्राति, 
आणिक विश्रांति ती काय असावयाची. ” अशी विश्रांति षेतल्यानंतर त्यांना 
दुसरे काम नव उत्साहानें हार्ती घ्यावयास कांहीच अडचण पडत नाही. या 
योगे स्वंसाधारणपणे जी विश्रांति म्हणन समजली जाते ती त्यांना आज- 
पावेतां कशी ती मिरालीच नाहीं म्हटले तरी चालेल व म्हणूनच त्यांनी 
एकदां थेन उद्रार काढले होते कीं, मला जर माञ्च आयुष्य पुन्हां पहिल्या- 
पासून सुरू करावयास भिं तर पहिल्यानें मी विश्रांतीचा काक आधीं 
नक्की करून तो वाज्ृला कादून ठेवनि व त्याचा अव्य पूर्णोपभोग वेईन. 
अश्चा या विलक्षण विचारसरणीमुर्खेच महाराजांना स्वस्थ असे बसलेले 
पार्हरेले कूणाच्याच आठवणीत नाही. ही कार्यक्षमता अंगी येण्यास नियमित 
व्यायाम हीच गरुकि्टी अरी महाराजांची भावना आहे व हे त्यांनीं प्रत्यक्ष 
स्वतःच्या उदाहरणानं सिद्ध करून दाखविरें आहे. 

# 0) 

स्वतःच्या अनुभवाचा फायदा त्यांनीं आपल्या राजकुटुर्बय मंडास कसा 
दिला आहे हँ आपण श्रीमंत सो. मा. महाराणीसाहेव वभेररच्या व्यायामाच्या 
आघाद्ीवरून पा्ट॑च आहे. 

महाराजांचे है क्ाठेले प्रयत्न त्याचं नांव अमर करावयास खास पुरेसे 
आहेत. परंतु असें जरी आहे तरी त्यांची इच्छा हे प्रयत्न येर्थच थांबवावयाची 
नसून ते असेच पुँ चाट ठेवावयाचे अशी असल्याने त्यांच्या या सतत चाल 
असलेल्या कायाच गति अधिक ब्हा्वी व त्याचें हँ कार्य आधेक चिरस्थायी 
व्हावे याच प्रामाणिक हेतूने आम्हीं जातां जातां येथें थोड्या फार सूचना 
करण्याची परवानगी घेता. 

आम्हीं या सूचना तीन वाबर्तीत करूं इच्छतो. एक पहिवान, दुसरी 
वियाखातें, व ति्षरी सावजानेक हित. 

पाहिट्वान खात्यांत महाराजानीं छती व कशा सुधारणा केल्या है आपण 
मागे पाहिर्छेच आहे. परंतु यांत आणखी कांहीं सुधार्णांची भर पडणँ अवयः 
अहि असं आम्हांस स्वानुभवावरून वाटते. महत्वाच्या साटीं देत आहो. 
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गेल्या चार व्षौपासून पहिटवानांचं तिमाही वजन व॒ माप पेण्यांत येते 
ही गोष्ट चांगरी आहे; परंतु ज्या उदेशनें हँ असं करण्यांत येत तो उदेशच 
मात्र अद्याप पार पडत नाही. पहिलवानांच्या मोजमापांत जर कांहीं फरक 
पडला तर त्याची जबाबदारी त्या पहिरुवानावर आहे अदी त्या पहिलवा- 
नास जाणीव पाहिजे. पण ही जाणीव त्यास केब्हां होई ? तर जेन्हां त्यास 
एखाया जनाबदार अमलदारापुदे या बाबतींत जाब देण्याकरितां उमे कर- 
ण्यांत येईल तेन्हां. नसर्तीं मापं घेऊन हा उदेश् पार पडत नाही. आपल्या 
शरीरांत अधिक फरक पडतांच आपणांस कोणी विचारता आहे व॒ जर 
आपणांस त्यास नीट खुकासा देतां आला नाहीं तर॒ आपणांस कांहीं शिक्षा 
होण्याचा संभव आहे, ही काठजी त्यास पाहिजे व ही काकजी जर त्यार्च्यात 
उत्पन्न श्चाटीं तरच या मोजमापांचा उपयोग. 

कुरस्त्याचे नियम चाले आहेत पण त्यास आज पंधरा वर्षे होऊन गेरी 
आहेत. आतां त्यांत सुधारणा होणें अवश्य आहे. 

सवं साधारण जो नियम आहे कीं, जिंकणाभ्या पहिल्वानाने जित पहिर- 
वानाचे छातीवर बसँ पाहिजे, तो सवं पेचांचे बावर्तीत छागं होर्णे शक्य 
नाही. काहि पेच असे आहेत कीं, त्यांत छातीवर बसतांच येर्णे शक्य नाहीं. 
अज्ञा पेचाँचीं नांवे नियमात मुहाम नमृद् केलीं पानि. 

रारीरास कायमची दुखापत करणारा असा कोणताहि पेच अगर नेस्ती 
करं नये असें ठरवृन कुरस्तीतील कररता व रानी अंश कादून टाकून त्यांस 
आधुनिक वकण देण्याचा स्तुत्य प्रयत्न ॒महारा्जानीं केला आहे, ही गोष्ट 
खरी; परतु यांत एक गोष्ट थोडी टदष्टीआड ज्लाल्यासारखी दिसते. 
वती ही कीं, बडोधाखेरीज इतर कोहि ह असँ अद्याप साले नाही. हे 
पेच अद्याप बाकी सवं ठिकाणीं चाद आहेत. याचा परिणाम असा होतो 
कीं, येथील पहिलवान बाहेर गेला कीं, तो तेथे कुचकामाचा ठरतो. असें 
होतां कामा नये. शिवाय कृस्ती व नेस्ती यासारख्या पूर्णत्वास पोहोचछेल्या 
कलास यायोगे कलंक येतो. प्रोफेसरानें पाहिजे असल्यास आपल्या व्गीत 
वियार्थ्यासि अमुक एक कठीण प्रकारर्चै गणित घाहं नये; परंतु ते गणित 
सोडविण्याची रसत मात्र आपल्या विदार्थ्यासि अवश्य शिकवृन ठेवावी, कारण 
विश्वविदयाकयांत असल्या प्रकारर्चे गणित येणारच नाहीं असें कश्ावरून १ 
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आणि शिक्षणक्र्मात त असल्यान जर तं आर्ट तर त्याची रीत माहीत नस- 
ल्यानेँ वियार्थ्योसि हकनाक नापास होण्याचा प्रसंग यावयाचा. म्हणून सत 
ही माहित पाहिजिच. कोलिजच्या परीक्षेत नका पाजि तर तसे गणित 
घाद हीच गोष्ठ पेचाची. आपल्या पहिटवानास प्रत्येक पेचाची व नेस्ताची 
अव्य माहिती असुन त्याची तोड देखीर गऊक पाहिजे. आणि अरस याँ 
तरच येथीर् पिलवान बहिरच्या कोणत्याहि पदिलवानाशीं दोन हात करा 
वयास कायक ठरतीट. याच्या अभावीं त्याच या विषयार्च ज्ञान अपरं राहून 
पुन्हां बाहेरगांवी हसं होर ते निरार्टेच. बडोयाच्या पहिलबानाचे बाहेर्गावीं 
हसं स्यार कोणत्या बडोदकरास आवदेर ! 

शिवाय हे असले महत्त्वाचे पेच व नेस्त्या अका अजीवात बद् केल्या 
या कला केवट पोषाकीच होतील. असी पोषाकी किंवा निरुपद्रवी कुस्ती 
अगर नेस्ती खन्या कृस्ती व नेस्ती या नांवास कशा लायक ठरतीट † 

आणि हे महत्वाचे पांचपेच यांतून कादून टाकतां त्या कलस आधघुनि- 
कत्व कसे येते † कारण सुधारणेच्या कठसास पोह चकेल्या पाथिमात्य व 
प्राच्य देक्चांत दखीर हातपाय मोडण्याचे अनेक पेच आहेत, हँ विसरून 
कृसं चेक † जपानी जिजत्सु नाक तर या पठीकडे काय रिकवितों ! 
बाकी गम्ये तरी दुसरं काय आहे ! पण म्हणुन काय जिजत्सु अगर 
बाकिंस्तग कोदैहि वज केठं आहे काय ! 

आपल्या येथील वज्जमृष्टी कृस्तवचि देखील करता व॒ रानटीपणा 
या तत्वांवरच उच्चाटन इ्ाल्यासारखें दिसते. कारण ही कुस्ती आतां फक्त 
हाताला कापड बाधूनच करविण्यांत येते. दतिरी फण्या अजीबात कादून 
टाकण्यात आल्या आहेत. यायोगे कुस्तीत कांहीच जीव राहिला नाही. ही 
कुस्ती म्हणजे त्या खम्या कुस्तीची केवट निर्जीव छाया म्हणून उरटी आहि. 
अशा रतीनं या कलेस गुदमरविण्यपेक्षां तिचे अजीबात निर्मूलन केलें 
युरविँ. परंतु अजीबात निर्मूरन हँ कलाप्रिय महाराजांस कसँ आवडेल ! 
तेष्हां या कलारूषी सिंहीणीस तिच्या उम्र स्वरूर्पातच जीवत उविरी 
पाहिजे. कमेटी बाभेत नाहीं खम्या सिंहणी ठेविल्या! त्याचप्रमार्णे 
ही एक, कर्ण) तिच्या आड जाऊ नये म्हणजे इ्यले. तिला 
पिजन्याबाहेर काढावयाची ती अगदीं सकंशीप्रमार्णे कामाचे अगवीं देन 
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वेर व तेवढ्यापुरतीच. थोडक्यांत या वज्नपुष्टी पहिरवार्नाच्या मुठी बज्ना- 
सारख्याच राहिल्या पादिजेत. कापडी बनून उपयोगी नार्ही. त्यांना ढा- 
वयास नका छावृं पाहिजे तर द्र दंगलांत. परतु ज्या एखाद्या दंगलात त्यांस 
कढावयास ठावण्यांत येईठ त्यवे्गीं मात्र अगदीं वाघासिंहाप्रमा्णेँ मनमोकले- 
पणा त्यांना त्यांच्या वज्नमु्ठी वापरू या. असँ केल्याशिवाय कला जिवंत 
कशी राहणार ! 

हषी वष।तुन दुंगर सारे तीनच वेवं होतात. यायो पहिल्वान सुस्त 
राहतात. दंग समीप आला की, तेवस्या पुरती ते तयारी करतात. बाकी 
पन्हां ते निष्काठजी बनून हारीराची अवहेरना करतात. असँ होतां कामा 
नये. पहिलवान हा नेहमीं तयार पाहिजे. या साटीं वर्षीतून आणखी तीन 
वेढां तरी त्यांची पहाणी ठेवून त्या प्रसंगीं त्यांच्या दुंगलाप्रमार्णेच कुस्त्या 
वभेरे छावल्या पाहिजेत. यायो ते सदैव तयार राहतीर. 

दंगलप्रसंगीं एक गोष्ट लक्षांत ठेविरी पाहिजे. एकदां कां पहिल्वानांच्या 
जोड्या लागल्या म्हणजे हे पहलवान बाहेरच्या पहिलवानांशीं भिदरून जातात 
व खरी चुरशीनं कुस्ती न करतां कस्त केल्याचा फक्त देखावा दाखविता. 
या दिखाऊ व चोरस्या कूस्तीत कोकश्षल्य अस दिसून ये्णँच शक्य नसत. 
यावर एक उपाय आहे वतो हा की, समितीर्ने परहिल्याने पहिल्वानांची 
पहाणी करावी. तेथल्या तेथे जोड न लावतां एकात स्थलीं बसन जोड्या 
नक्ती कराग्यात. कुस्तीच्या आदल्या दिवशी पहिटवानांचे जामे मागवावे व 
त्यावर नंबर टाकून खेढाचे दिवक्श ते ज्याचे त्यास देऊन टाकावि. अगदीं 
वेद्ठेवर पहिर्वानांस नंबरान॑च पुकारून त्यांस से्ावयास ठावार्वे म्हणजे 
मिन वरे जण्या त्यांस अवधि न मिकतां कुस्त्या प्रेक्षणीय होतील. 

पहिट्वान लोकांच्या मुलांची ते छान असतांच क्ट वेण्या आर्ट 
पाहिजे. साधारण १४ व्षौचि ते होहैप्थत त्यांना साढातून शिक्षण देण्यात 
य्व. यानंतर त्यांना व्यायामविर्येत तरबेज करण्यास्तव जोड़ी, लेजीम, 
फरीगव्गा, राठी, कुस्ती, जिजत्सु, बोंक्सिग, फेनसिंग, शारीरशासख, शां 
चसविर्ण, मार वगेरेचे व्यवस्थितपणे शिक्षण देण्यांत यवे. यायोर्भे भावी 
पहिलवान सुशिक्षित, सुद्र शरीराचे व कठावान निपजुन त्याचे जागी हृद्या 
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असलेले त्यांचे वाडवडीर यांना देखील भावी चिता राहणार नाहीं व सर्वर 
आयुष्य सुखकर होई. 

पहिल्वान खात्यांत सध्यां याप्रमार्णे जरी सुधारणा ्ञाल्या तरी पदहिल- 
वानाबहर सर्वसाधारणपणे जो एकप्रकारं कनिष्ठ भाव समाजात आहे तो नष्ट 
होऊन त्याचे जागी त्यांच्याबहछ आपुलकीचा भाव उत्पन्न होऊन त्यांचा 
दर्जा समाजात वाढावा आणि याच हं प्रथमच रय महाराजांसच मिरे 
पाहिजे अक्षी आमची खास इच्छा आहे. 

पहिलवान खात्यापेक्षां विरोष महत्वार्च खाते म्हणजे विद्याखातें. या 
वियाखारत्यांत हर्टीची विया जी वियार्थ्यासि खाऊन टाकते तसि त्यांस तसे 
खाऊं न देतां उलट वियार्थ्यानीच तीस खाऊन टाकून पचविली पाहिजे; 
पण असें ब्हावयास वियाथ्यीचे अंगीं जोम पाहि व तो जोम त्यांच्यांत 
त्यांनीं व्यायामवियेचं पान केल्यारिवाय कुसा येणार ? 

या व्यायामवियापानाच्या दानांत अनेकं अडचणी आहेत त्या प्रथम 
दुर केल्या पाहिजेत. महाराजांनौ या बावर्तीत अयाप पावेतों अनेक स्पृहणीय 
प्रयत्न केठे आहेत यांत शका नाही; तरीपण अजन पाहिजे तितकी सुटभता 
त्यांत येत नाही खर. ती यावयास काय केलें पाहिजे † याला आमच्या मतं 
खाली उत्तर आहेः- 

मुख्य अडचण वेठेची. शाद्ठा भरण्याची हष्टीं असलेली वेढच मुटीं चम- 
त्कारिक आहे व त्यामुटे शाखतून उविरेटे शारीरिक शिक्षण हे शारीरिक 
शिक्षण नसून त्याचा केवल भास आहे. ह ठेवणाराचे मनास त्यायोगे ते 
ठेवल्या बहल कदाचित् समाधान होत असे एवर्देच; पण त्यापासून फायदा 
मात्र मुर्कीच नार्ही. शाठा जर सकल व दुपार अशा दोन वेटेच्या छवा 
फक्त सकाटठ्च्याच केल्या तर हा वेव्टे्चा प्रन सुटण्यासारखा आहे व 
आमच्या मतं हा प्रश्र सुरल्याखेरीज रारिक ररिक्षणाचा प्रश्र सुटत नाही. 
मुंबई म्युनिसिपािर्टानिं मुंबई शाहरांतीर प्राथमिक शार्ढातून व्यायामाचा 
शिक्षणक्रम कसा असावा याबहर आम्हांस विचारणा केटी होती; त्यवेीं 
आम्हांस योग्य वाटला तो हिक्षणक्रम आम्ही तीस दिखा; परंतु शणेची वेढ 
मात्र सकाठचीच हवी म्हणून सुचविँ होतें. सुधारटेल्या कार्यक्रमाचे अंध 
चरख्यांत मुंवापुशी सांपडल्यानें तेथील म्युनिसिपार्ीस ही आमची सूचना 
मानवी नाहीसे दिसत व तिनं आही दिला शिक्षणक्रम, चालू असङेल्या 
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वेव्ांतच एक वर्षभर प्रयोग म्हणून अजमावून पहाण्याच ठरविले असल्याचै 
कठविे आहे. बडोदूँ राज्यात त्यार्चैच अनुकरण होण्या्चै कारणः 
नसल्यानं शाव्टंची वेक सकाटची होण्यास अडचण पडणार नाहीं 
असं आम्हांस वारत. ह वार्ण बरोबर दठरल्यास महाराजाची 
या कायीतीङ सुकरता साधठीच म्हणन समजा. सकाठवची 
थंड वेक व्यायामासर फार सोहस्कर व॒ परिणामीं हितकर म्हणुन 
राटतून जो व्यायाम यावयाचा तो सकाटचाच दिला पाहिजे असं आमचे 
प्रमाणिक मत आहे. असें जर न जम तर सायंकाटठची वेढ व्यायामः 
घेण्याला चांगली आहे. दुपारीं ११ वाजतां मलं जवृन यतांच, अगर भर दुपारीं 
२ वाजतां, अगर स्वध दिवस अभ्यासाच शिणानें थकल्यानंतर स्र॑ध्याकार्ीं 
५ वाजतां त्यांच्याकड्न व्यायाम करवृन घेणे हु हितकारी तर नाही च, पणः 
उलट अत्यंत घातुक माज आह. 

व्यायामाच्या शिक्षणक्रमासंबंधीं पण॒ अज्ञन असमाधानता आहे. यांत 
देशी खेव्ठाना तर विशेष प्राधान्य हर्वेच. परंत॒ त्याबरोबर जे देरी सेढ वि 
गेरे अदित त्यावर सफ़ाङ््चा हात देखी फिरवावयास पाहिजे आदे. 
विद्यार्थ्यात त्यांची गोडी उत्पन्न ब्हावयास या गेष्टीची फार जरूर आहे. 

याशिवाय हे सेढ खेठतांना यवे छागणारे इृक्ूम व शिकविल्या जाणान्या 
कवायतीचे हकृम हे नाना भाषांतून साले आहेत, ते तसे न होऊं देतां ते 
एकाच भाषेत सर्वं शाव्छतून असावयास पाहिजेत. या योगेच रशिक्षणक्र्मांत 
एकमूत्रीपणा राहील. हा एकसूर्रीपणा आणण्यासादीं हिंदी हृकुमांचा सर्वं राटा 
तून प्रचार ज्ञाला पाने. हीं हे हुकूम गुजराथी, मराठी, संस्कृत, इंग्रजी वगेरे, 
भार्षातून निरनिराठ्या राटांतृन दिले जातात; ह थांबणं जरूर आहि. श्रीमं- 
तांची इच्छा पण सर्वत्र हिंदी भाषा उहावी अश्च आहे. शिवाय तयार अस- 
ठेले हिंदी हुकुम श्रीमंतांना आवडरे आहेत. मग त्यांचा शिरकाव शाव्गीतून 
अज्ञन कां होऊं नये ? हुकुर्मांत एकभाषीयता आली म्हणजे वाटेल तेवन्या 
विधार्थीसमूहास एकाच हुकुमावर एकच काम करावयास सोईस्कर होऊन 
कामाचा प्रभावहि विया््यौखधा संख्यप्रमाणें वाढता पडेल. 

साव्ठाकडिजि व व्यायाम यांचा संपुर्ण मिलाफ करावयास वेटेची अड- 
चण दूर करून सक्ती हा शब्द् त्यात घातला पाहिजे. सक्तीच्या शारीरिक 
शिक्षणासेरीज जनतेस व्यायामाविषयीं भक्ते उत्पन्न हो्णे कटीण. 
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जन्तेत अशी व्यायाममक्ति उत्पन्न करण्यास्राई आणसीहि कांहीं 
गोष्टी कर्णे अवश्य आहि. शाका भरण्याच्या वेत जर सूचित फरक 
करतां येण्यास्रारखा असला तरच शारीरक शिक्षण सक्तीचँ करण्यास कांहीं 
हरकत नार्ही. परतु जर त शक्य नसेल तर शाटांतीर या व्यायामश्च 
उच्चाटन करून त्या प्रत्येक वाईवार उघडाव्यात. प्रत्येक वाडति चांगली 
मोकढ्टी जागा आणि पोहण्याचा हौद याँच्यासादीं जामा राखून ठेवून त्यांत 
हवेशीर छोटीरी व्यायामशाब्डा बांधावी. शाकातून उेवण्यात येणाम्या 
ज्यायाम शिक्षकांस या व्यायामश्ावा चाटबावया्चे काम सोपवृन देऊन 
सकाठसंध्याकव्ट त्यांना तेथे काम करण्यास ठावार्व. त्यांच्याजवक हजेरी- 
पत्रक देऊन शार्टेत जाणारी त्या वारईमधील विधार्थीमंडलीर्च हजरी लाव- 
ण्याचं काम त्याचेवर सोपवव. या वियार्थ्यनीं सकाढीं अगर संध्याकारीं 
याप्रमाणे एक वे तरी या व्यायामज्ञा्ेत गेलैच पाहिजे अक्षी त्यावर 
सक्ती असावी. असँ केल्यास वेेचा प्रश्न सुटून वियार्ध्यासि मोकल्या 
हर्वेत मनमोकठेपणानें व्यायाम ष्यावयास सांपद्ून त्याचे आयुरारोग्य वाढेल. 
याशिवाय व्यायामाचे निं शार्ढेत फुकट जाणारा वेढ वाँच्रून त्यांत 
राव्ेचे दुसरे क्रमिक विषय येतां येतील, व्यायाम शिक्षकाना देखील 
तेवढी जबाबदारी वादून त्यांचा काम करण्याचा उत्साह वाढेल. 

है व्यायाम शिक्षक घ्यावयाचे ते देलीर फक्त विरिष्ट प्रकारचा व्यायाम 
शिक्षणक्रम पुरा केलेले असे ध्यावे. हा रिक्षणक्रम काय ते नकी ठरवुन ता 
ज्यांत शिकविला जाइ अज्ञी एखादी मध्यवती संस्था काटावी जसे टनिंग 
केलिज फार मेन व बुहमेन आहे तसेच ही मध्यवती संस्था म्हणजे द्रनिंग 
कङ्जि फार रफिल्ञिकल इन्स्टरक्टसं अक्षी असावी. इतके या संस्थेला रूप 
दिल्यावर तिचच्यांतून पेतल्या जाणान्या व्यायाम रिक्षकांच्या पगाराचँ मान 

देखी थोडेसँ वाढविले्ं असर्व. याचा पगार वाढविल्याशिवाय व्यायामाची 
इभ्रत जनतेस वाटावयाची नार्ही. हा पगार व्यायामशिक्षकाचा जीवनक्रम 
सुखार्ने चारक इतका तरी असावा. 

सूजनांचा तिसरा प्रकार सावंजनिक हिताचा. शहराची आरोग्य इष्टया 
गी सोय ब्हावी म्हणून महाराजाँनी ठिकठिकार्णीं सुधराई--म्युनिसिप्या- 
किटी--स्थापन केल्या अहित. त्या सुधराई शहराच्या आरोग्याकडे शक्य 
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तितके लक्ष देत आहेत; परु त्यांत देखील सुधरार्कद्न किं कहीं बाव- 
तीति कचरा होत असे मोठ्या खेदनं म्हणावे लागते. 

महाराजानीं प्रजाजर्नाच्या शारीरिक उश्नतीसादीं चौकेर रक्ष ठेवुन 
प्रयत्न केठे आषटेत व आजहि ते करीत आहेत. त्यांची हृष्टि विज्ञार असून 
सुक्ष्म आहे. मोठमोग्या गोष्ठीकेडे सारखं रक्ष ठेवल्यानें कांही कांहीं वेटेला 
बारिकेसारिक गोष्ठी नजरेआड होण्याचा संभव असतो परंतु महाराजाचें 
तसे नाहीं. बारिकसार्कि गो्ठीतहि त्यां च बारिकि लक्ष असते. तरी पण दोन 
तीन गोष्ठीकडे महाराजाचं आम्हांस अजन विष लक्ष सेचन घ्यावे वासते 
व त्या म्हणजे १ नाटके-सिनेमा, २ दारूबेदी, व ३ वेश्या उच्चाटन. 

($, „भो सोकटहिताच्या दृष्ीनँ महाराजांनीं तमार वंद केले ही गोष्ट अत्युत्तम 
केटी. परंतु याच तमारांच्या सुधारून वाढविरेल्या आष्ृत्या ज्या नारक- 
सिनेमात्या मात्र सेध वर्षभर द्ररोज रात्रीविरात्रीं लोकांची नीति व 
आरोग्य यांवर राजरोसपणें हा करीत आहेत. इकडे महाराजांच अयाप 
पहिजे तसं कसँ लक्ष गे नाही न कटे. सुधारणेच्या ब्ुरख्यांतून हे पडत 
असलेले द्रवडे कोकहिताच्या दृष्टी जर रुवकरच थांबविले गेले नार्हत तर 
उगवृ पाहणाच्या भविष्यकाढीं याचे परिणाम कोणत्या स्वरूपांत जाणवतीर 
हँ सांगतां येणेँ कटीण. 

या शिवाय दारूबंदी व वेशया-उच्वाटन या दोन गोष्ठी जोपर्यन्त बद् ज्ञाल्या 
नाहीत तोपर्यन्त सव॑साधारण जनतेसादीं बाधरेठी ही भव्य आरोग्य-इभारत 
मजवूत पायावर नाही अरसँच म्हणा लागेल. दारूवर नुसते जादा कर ठादून 
उपयोगी नाह. जादा कर ठादार्णे ही फक्त उत्पन्नाची बाब होऊन बसे. 
हे कर जितके लादावयाचे असतीर तितके खुराक अधिक प्रमाणात लादावे. 
परंतु त्याबरोबर दारू पिणे प्रत्यक्षपरणे कसे बेद् होईल इकडे लक्ष घातटें पाहिजे. 
वेक्यां चे बाबर्तीतहि हँ तत्व लग् पडते. श्रीमंतांच्या नजरेजआड यागोष्ठी 
नसणारच, तेव्हां यावर अधिकं विवरण नको, 

महाराजांची व्यायामक्षेजातीर कामगिरी अत्युक्ृष्ट अहि. सवेध आयुष्य 
यानीं प्रजा ब तिन्यी उक्षति थासा्ढी च बेचिँ आहे.सदा सर्वकाठ त्यानीं जाचाच 
विचार के्ा अहि ब म्हषन त्थांच्या या वर्च परिभ्रमाचं फट म्हणून एषी 
तरी प्रगति लाली आहे. बडेोदूं व बढोदे राज्यांतीर आजच्ख सुधार ही 

किनि 

भेको सोक 
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-कामगिरी सरव॑स्वीं महाराजांचीच आहे, मनमे।कडेपणा महाराजांस आवडतो 
व म्हणूनच आम्हीं या नि्वंधांत मनमोकलेपणानें व अर्त्य॑त आदृरानें ज्या 
कांहीं करतां आल्या त्या सुचना केल्या आहेत. प्रजापिता या नात्यानें 
मुलांच्या कल्याणाथं ते त्याचा जरूर तो उपयोग करतील अशी आम्हांस 
खात्री आहि, 

व्यायामक्षे्रात श्रीमेतांनीं याप्रमार्णे आजपर्यन्त घातेल्या लक्षाचा हा 
असा धांवत पलत आदावा पेतला अहि. यात काटच्या हषी बरेच 
मोठमोढे खाडे राहिके आहेत व माहिती देखील गेकढ मानानेँ दिढटी आहे. 
याला दोन कारणं आहेत. एक तर हँ ल्खाण स्वतंत्र पुस्तक म्हणन बाहिर 
पडावया्च नसून महारार्जाच्या वाढदिवसानिमित्त हा जो सास ग्रंथ बाहेर 
पडत आहे त्यांत एक ठेख म्हणून येत आहि. आणि लेख म्हणजे कांही 
पुस्तक नन्हे. दुसरे, जरी महारा्जांनीं या बातत स्वतः अनेक प्रयत्न केले 
आहेत तरी सरकारीरीत्या त्यांची असलेटी नोद् मिव्टवितां न आल्यानें स्वतः- 
जवठ जवटठी माहिती आहे तेव्म्यांतलाच कांहीं भाग यर्थ दिला आह. या 
बाबतीतील महाराजांच्या सर्वं प्रयत्नाच एक सायत असँ पुस्तक तयार होणें 
ज षर आहे. 

आज मात्र ज्याया वाढदिवस मंडलानं महाराजांची व्यायामक्षे्तील 
अगदी साधारण अक्षी ही रूपरेखा आंखून दाखविण्यची आम्हांस ही जी 
सुसंधि दिही त्याबदर त्या मंडन्ठाचे आभार मान्णेँ जरूर आहे व ते आम्हीं 
मनःपूर्वक मान्तो. या निमित्ताने कां होना पण या अप्रगट विषयास थो 
फार प्रगट होतां आले. 
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परिशिष्ट १ 

पदरीं असले नापांकित पिरवान, 
वज्ञमुष्टी 

वन्नमुष्ठीचे आदे बडोयांत स्थापन करणारे मूक पिटवान हनमा जेदी व 
नरसा जटी हे होत. पुटँ महाराजा चे अमदार्मीत जे उत्तम म्हणून गणले गे ते 
खारील प्रमार्णेः- 
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१ यपा अप्पा, रामा अप्पा, हनुमा अप्पा, नरसा अप्पा, कृष्णा अप्पा, 
अग्न्या अप्या. ही मडर्क। वज्नमुष्टीची कुस्ती अत्यंत चुररन ठ्ढत. याची 
रढाईं म्हणजे घामाचे रेवजीं रक्तस्नान होत असे या वज्नमुष्टी वनमाङच्या 
रिगाच्या केल्या अष्तात. 

येथील पहिली कुस्ती म्हणजे इपा अप्या व अन्बय्या यांची ्याली. ती 
फरच नामी लारी. यांचे मार व बंदेर फलक्षडीसारते हात. इपा अप्पांची 
उचा £ फूट ३ इच असल्याने यांचे हात समोरच्या गङ्यास सहज लागत. 
या कुस्तीचे प्रसंगीं महाराजानीं प्रसन्न होऊन या दोन्हहि योध्यांस सोन्याचीं 
कड़ी व पोषाक बक्षीस दिले. 

तीच दुसरी कुस्ती नरसा अप्या व हन॒मा अप्पा यांची कटी. ही तडजेाडीची 
क्स्ती होऊन दोन्ही पहिलवानांर्ची शरीरं रक्तान नाहल्यासारसी दिसत होर्ती. 
या उभयतां पहिरुवानांस महाराजम सोन्याचीं कडा आणे पोश्ञाख देऊन 
सतुष्ट केटे. या नंतरची कस्ती नरसाजेढी, गुंडा जदी व तुकडीदार बाढकरष्ण 
यांची ्चाली व या जोडीस देखील कडीं व पोषाक देण्यात आला. नंतर कृष्ण- 
नप्पा जमादार व इंपाप्पा जमादार यांची क्स्ती ज्ञाटी. यांना तीन महि- 
न्यांचा पगार बहा करण्यांत आला. आणि शेवटची कुस्ती गुंडाप्पा नरसाप्पा 
व तिमाप्या करष्णाप्पा यांची काटी. ही अतिशय प्रेक्षणीय अही ्ाली. वै 
श्रीमंत भाऊसाहेव मुजुमदार याच्या विनंतीवरून महाराजांनीं हात करण्याची 
आज्ञा दिी होती. यानतर कचकडं हँ हत्यार वापरण्याच बद् स्च. 

परजाव्री पदिल्वान 

या पहिल्वानांचे अग्र्ण। जमाल पहिर्वान होत. यांना गांव इनाम दिह 

होतें. यांचा कसोटा नांवाचा मानेवरील भार कोणासहि सहन होत नसे, 
शेकडो दृरदूरचे पहिल्वान यांचे पुँ हात टेकून गेले. यांना श्रीमंत के. खंडे- 
राव महाराजांनीं गुरज दिला होता. 

यांशिवायचे अद्वितीय पहिर्वान म्हटङे म्हणजे गजराज, हरका जेदी 
भायाजी, समदु, मुद्ठाजी, हनुमान हरखा, दुगा गंगाराम, समनखा (लोटन ), 
मजा ज्ठी, चोधरी, रमजान, सयदबापु, अजीजगंडा, गाभा, नरहरी, कनकाप्या 
चङ्पति, तिम्भा अप्पा, कद्र, भगीरथ हरा. 
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भगीरथ हरखा यांना महाराजानीं पहिट्वानखात्याचे व्यवस्थापक नेमे 
होते, हे आतां पेनक्षनर असून शाढाखात्यांत शिक्षकाचं काम करतात. 
यांनीं महविथेवर एक पुस्तक जिहिलं असून त श्रीस्याजीसहित्यमारेत 
प्रसिद्ध श्रां आहे. 

हनुभान, कनकाअप्पा, पुंजा जटी, सेयद् मुष्ाजी यांच्या कुस्त्या तडफीच्या 
होत दुर्गां गंगाराम हे शरीरान फारच मोठे होते. यांची कुस्ती महारार्जाना 

फार आवडे. यांना अनेक इनमें मिरीं अहित. यांच शरीर विष मोठें 

असल्याने यांची रटत साधारण असे. तीत तडफ दिसून येत नसे. 

रमजान व अजीज गंदा यांची कुस्ती जंगी होई. यांचीं शीरं चांगली 
होती. अजी न वारे. रमजान है पेनज्ञनर आहेत. कनकाअप्पा चलपति 

आणि पुंजा जदा यांची जोड वाखाणण्यासारलखी होती. कनकाअप्पा आज 

पहिहुवान खात्यांत व्यवस्थापकाचं काम करीत आहेत. 

तिमाप्पा पेनरन पेन सारणेश्वर व्यायाम्ञाढा चारवीत आहेत. यांनी 

गुर्जरवधुंस व्यायामाचा नाद् राविला. 

आज नोकर्सत असले पहिल्या प्रतीचे परहिल्वान म्हणजे दोन महमद, 
बुटाजी फष्णाप्पा, बाराप्पा, गोविंदाप्पा हे होत. 

दुसम्या प्रतीच्या पहिहवानांत अदादत्ता, कनकाप्पा, नरसाप्पा, जहुरदीन, 
गुंडाप्पा, रामकृष्ण, रंगा अप्पा व महमद् हे मोडतात, 

दोन महमद हे चांगरे खेटतात, कृष्णाप्या व॒ अलादना यांच्या 

कुश्त्या वाखाणण्यास्तारख्या होतात. बुटा हे प्रथम चांगले सेके, परंतु 
अदीकडे ते नेहमीं आजारी असतात. रामकृष्ण व रगाप्पा हे हीतकरू 
पटे आहेत. 

पहिरवान लोकाच पगार पूवीं फारच कमी असत. परंतु महाराजसहिव 
यानीं कृपावंत होऊन ते दुप्पदीननँ बाढविठे आहेत ह लक्षांत ठेवण्यासारखं अठ. 
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आवडते घोडे 

खादीड घोड्यांचा आवडीच्या बावर्तीत प्रत पहिटी गणली जादल; कारण 

हे घोढे महाराजांच्या विद्चेष आवड चे आहेत. 
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< कारेटी बाग शआरसमान्न द्रप ,„ पंडित ज्ञातिश्रीय, 
तरुणाम्ये उत्साह उत्प कस्ण्यावदठ या रक्री अभिनंदन करत. 



श्री 

श्रीसयाजीगोरवम्रंथ 

भाग तिस 

संकीणं ठेख 

(01९11108 

$ 1८लाल्ञ लाला॑श्ध०ाऽ 1० प्र, त. 716 भोजाड 
32160 ° 88102 01 1115 0711025, 

1 {21€ {1115 गुएरतपा्ङ 109 6655 पारु तदल ग्टटह्भत। 
0 1115 एलाऽनागा{र, वत् पाङ वए्टल श्ण ज 1115 हाला 05 
25 2 7 ० {€ (€्णगुण€ऽ, 115 श -51्1{€त् 51216517021351018 
2116 पए15ऽतजाा1 पए {11611 129८ 7126 82102 016 2 {€ 1105 
ए03लएप्ऽ 27त् 106581४6 51165 ° [17त्12. = पआ15 €लाला० 
811४», 25 € 21] 10, 1125 710१ दला [1701{्व {० 115 
1€1&1100प्ा100त छप = व्गाा€ {0 {16€ 21 ग [0तवाद्ला०प$ 
€0{ला{7156€ 211 छरा [1व्72, ला {1€ ५३०५८ 2 [26८ 

10162118711 1116] 71128 [पा ए0€ा1€01† जाणा (€्०ए€ऽ. [11 15 2 
1216 {0 ग पा1117् 10 1115 *1510ो £1€ प14$10& 20 

11015 2 [ताभ 160पष्६ भात् (णापा€ प्ण 116 अपार 
(00 € ^ &6 11161, 7 एलाटर€) अल्ला = त15110&015165 
15 1117655" ६€ाापऽ 25 2 पाला. 

1 लिर्लाध्रङ 029 172 {€ 112 1196 णि पातो पज 

१९215 10 (०गीप्ााप€ 115 860 दला ला १1८८ 0 [पता2 माक 
पााशि11क४. 

९२५९८०६4 पत (460 + 



द भ्ीसयाओीगौरयप्रंथ 

अणा1€ [170168अ0ा8. 
(8४ #1. [णाऽ एिक्भाीलत. ) 

४716 लगा0716व् एष (€ [00 ग प्ता ग ताऽ 
प्ह्दा1655, ४0€ 2121212 (उव्लत्कथयःरण 9002, 1 ल्ल भ 

@6€ 2 £7€2{॥ 5€186€ ग ५18्0पा2एला160४, €र्या ग पा, 

{६ 15 7 €25ङ़ {0 ्णा71(€ ज प प्रलय, 204 (1४८) 1658 €25४ 
1161 {लाः पृप्211165 भात् पातप€§ 216 {1086 एएल्<णाभ 0168 
प 11167 22702 270 {7412 214 ॥1€ गजात् 029४९ 6016 {0 
तात्र 71696 10 {€ नुगठ्लद्य ज पतति प्रध11658. [६ 3 
० ताप्िठपा+ 10 सा1€ ग (€ फषल्भाी रज 2 ह्ला पाता, जग रजा 
1415 {1010प्ाऽ 21 1115 {111€5, ग € एग आत] वद्ललाा०गर 
ष्ण) अपाठात् रा). 105 276 (गा1101701266€ एप 
621 17161 216 1376. (गवा पाल्यो 110 अ€ &0००त् पाला 276 
€४८॥ 1688 {21111187 {0 2 1011 ऽपि पणात्. 8 प्णाला ¶ 
2116701 10 पप्र11€ ज पाऽ प्1्ा1655 [ ल् 2 [ठ0िपात् 36156 
€ 10246९४ 27 [पापा 1 नित् 100 (02 11 215 पवा7ि- 

€प्ा( {0 16€{0€2{ 2६ 2391002 आत 1112 27त 11८ पठ 1 
21762. $ 110. 

शि 0. "द ८ 0०4 ३.0 0/६. ०७ 

{ ऽ प्िऽ पता1्111685 {16 0759 प्राा€ शिः {070 {€ 191 
001 12105 ग 1115 610१९ 88002 व 2 (छपर रण प्ाजा- 
{2115 216 510. [71 0716 5€1185€ 2 10४€115{ 17021६5 115 
1151182 ० ज ए€्०06=) भात् 12068 11 9८९८5 25 2 1 

प्रालालाा भा 2468 171 8178. = [71लरलङ़ € 10गा६इ§ णा 2 

7९ {266 25 {116 1746 2 2 1८ 61918 €ण्ला 1 € 

1285 110 {अला 0 11. प्रिह प्राप 7 {6 लात् [न्ना एक € 
{06716166 10 पाण्ट) 15 16 ५९०1€त् $ {16 266 ग भाष 71217) 
पलाला णहु ठा 0९६ जण [7€ा) 1 05६ वफ 15 प्1211688 
¶ तति फल तफ प106 16 फ5. [ 25 उफाठ गार {79 
¶ 12 5्ल तो लश्व्छाता79ा $ 1८ 266. [1151106 5210, 
५ "1115 13 2 8८८ प्ता 1116} 15 पाला 11111168 
2100 पाठा, (गलयश्ा८6 अतं वा्ला अ्ाालछ्कि 27त 
त121011$) 110ा0पा अत् 7€्ञ्गाअनणिा{क. 1015 15 2 1021 10 
छ 11017 016 77118101 &0 71) €ा€2॑ 00९, 204 71 21 20 
धाातलाऽ{ततवाषहु वात् 1061166. एण € € १३४ ७25 0्/ 



संकीर्णं केश , 
अनीक # + 00 ^ ^ १) सो य १) स 01 ^ ^ य 00 

१ 16वा16त् {2 1115 701€ श्र ०५९८ एल०&€व 1० पत5 
प्1६111685 {16 02112212 @9लुरफ्र- ग ए9्0०५२. 

प्राता 15 जा (€ गुणत अवह ज € वी त 
9162 217 ााला16205 ऽपः 2 जिरजगातं 1088 {नि 

पताह {00 1110८ अतण [ता2 27१ 70215. पणा परऽ 
प्रि1्111635 नऽ [10710पाटतव् 716 111) 115 2त्वृप1190166, [ 
पाल्फ 0 [ताऽ गात् [0418 प्25 2 दलाताट (छपा, 
४2६16, 10121116) एठा] गात 2 [€ 2816. {116 
ऋता2 [ [ताल्फर फ2ऽ ता [7त्2 ज 70४18 शात् [ण्लययङ 9ात् 
16६€10--2 € [त2 एणा 710 गएद्लादलः 2 1६91 
016. ० 2 [पवात् ईट्वाऽ 016 ॥2त एष्टा) {20६11 {115 
1116 [तात15 पला 2 (1511621, €70{10021 {6006 170 ०1५ 
7101 पात€75127त् एण्टााला( 21 फला€ ९229016 न ध0ण्टा- 
111 011४ ए गि शात् पाऽ 2110 (त्गावृप्ऽ(. 076 124 

06 (वपा 0 एना€ण्ह 8 [ता2. पऽ अ) [प्रालाोऽलृष् 
21161601 (छप, त्त् शात् 202160८. 1 25 प 
प्1्17655 11175 फ 110 ५6७70०9६] 211 {11056 11प्ञ०5§ 216 
5110६९५ 171€ {11€ €] [1त18, {€ {102 €ए०ा1 {नि 
111€ पप र ा110€185€ 2001. 

{0 11011115 15 प्11111655 11010076 17€ प्रप 115 
171ल€ा€51) 21 31025 {116 व] 25 9 [1ावा2, [दा &1€। 
00105 11 1€11&80) 270 [00111165 271 €८01010168, 50116 
1117165 ९ 211८ शात् ऽताारला117165 € त1एण्ट 01 {116 

9110प्फ [1 2 &€2† 51111 तावप) ए पा ६105685. प्रि € 25 
171 ऽ्112€ा1271त 01 {€ 0[0{0051{€ 51046 ° (1€ दम निजा) 
012, एप 115 11621 217 1115 उ फएला€ 70 17 ऽद्य 

181त् 21 211. (ट्वा (1८ङ फला€ 1 2821002. प्िदा6 25 2 
[टाः फ 10 11१९ 0 1115 €्नरर€ 214 1115 9181९. \४121८्टा 

1161681 [7 ता ल्क्प््टा६ 115 कर{लिात्ला) 25 {प्राद्त् 
{0५27045 [71412 21त 22002. 901€{1116€8 1† ४25 2 {0०९0 

‡110{1४6€ 0 2 द्ष् प8रु (पप्तं € {अत् 0 2 1ट्त्र 
ऽ$5{€ा71 गा ल्वप्टमला, गात् ग1प्2$5 16 00पष्टा ०38, 
४ (0पात् {115 ८6 पत् 1 52102 ? ठाव 1 [लए पाष 
{€0016 7१ «४1111 €३८॥ त { (2716 12 [पाठश्च 11076 ओत् 



छ आखयाजीगौरवप्रंथ 

100€ {179 रार 1050 026 एष्टा) 11 1 (016 079 1151० 
1671 [ ऽर प्15 प्1&1716858 8670585 1116 णमा). [ 124 56) 
117) 70 {12 प्रागा 1 12166, 70 252 पाला एप 
अ70[9]ए 25 2 71211) 27 {€ ६6८ ग {€ पा 124 70६ 116. 
116 १०21116 "11८11 € ऽ 111 1{ 8८८2716 लद्मलः &€2611 

02. { €व्11€ {0 [पातठफ ॥ 211 ॥1पा001€ा1658 2 &1621 1118 

2 1€ष्लाला९€ अत् 169८, (1115 ४25 0 गाङ > 

पाल्य 270 2 &1€2{ 1021) {प्६ € 25 2150 1701€ 270 
171{6715ल [पा 1 {1121 ्दाा०€ 5५158 101, 1 ५ 1५ 
866 11171 25 2 एला ऽप्राणता५९त् ©$ 01700 270 छता रप 
171 25 2 10210; 111 अतं ऽरपरलिाा18, 100 ला 21 015 
10पाऽ फकत्ा1ह् 0८्८णमल्व् 0 51216 79ए€ऽ 210 {110९015 

07 1115 [नगल 71 ताञ{दा† {1त12. प्रद 112 00 ज्याला 116 
एषा 11221. [ (क्ा6 {© तात फ 110 77४८} 3ल[1-5261066 2 पाल 

(०0पात 12666. (1115 25 2 [1718 0110 ४25 {7€ {पि 
86५४27६ 2 115 [€0€) 2 पाला 110 28 2 एला€प्मलाप 
1१, 

१0101705 {02556 अत् [15 प्11111685 1010प्ा€त 7716 ए 
©011111& {0 10 10056. 41295 € {211८ ग [17412 20 
ए€8€ा0ा॥र 116 10पऽ€त् 1 116 2 लारा 141 0€प्ला 62116 

10 {10 10012 [ ऽ0र्पातवि &० 1710 पार &2४€ तलात् ग 2 

&€2॥ 210 11611 €शएला€166. ४४116 [ 151€1€त् 0 [र 
€ {1121 [ पऽ &0 {0 11412. 211त् (0ा1€ 10 {10 प्प [1412113 

211 10 प्रा एल्य (ला) 2110118 1$ {1161105, 21 50 111 1658 

पावा 2 $ट्वाः 2[€ा 1 12 5 रा © {11€ 05{ [रा [ 25 
0) 119 2४ {16€1€. 

{1 1 2 &.पा०0€ &६712प5{६त, प्7110, अ्ालरला अत् गत, 
21 62116 10 21 {71412 फ {716} 5€ला1€त् $०पा्ट 211 णज 
111; भा [712 वलग) ऽप 1111 एह्य, तलालाात्व 
10 5€1{16€ 11€ा {1001715 2114 628 ॐ € 52©प1€§ 0 
60पा1-1655 ए्ा9[जऽा1ष्॒ ॥2त1{1015. 016 02 ध1€ 17[€- 
88101 9 2, ह्ावाा{ 1710 अ९श्णर् 0 9 2 1008 9660. 0016 
5९11560 1117 1116 &73४€ (्र1€11 प्रा त्ति तव. 016 
58611860 1 1 {76 अप्रतला{5ऽ कात् 1 6 '"तववाल~-०६त्व 
पहा भात पजाह पराभ््ा& 54610668 0 लौः (ण्याप 



काणे केख ८५ 

01 6, 15 प्र [112 25 2 ए€ण्लठ०ा. [४ ऽल्लाात्ते 
10 1716 {7121 111€ फछलगाव ्रालफ्र 21] 100 11116 ग 1--11€ ण०1त 
9 11161 5171 ०पदूा ग [्ता2 25 प79ण्६त् 10 2 1008 3166 
ण ्र्रता्मा भात् ङ्ऽलं) 21 11त्लाल166, ^ 116 
एटक्ा11685 9 = एपा००€) 116 हइ्€8॥ णप आता 2 [एत 
25 [10656109 €स्ला्ट, एपा०]96€ 18 शित 77 7778, 
11012. ए्लटिरहत् 171 € पणा अत प25 त6।ल0176त 10 
710प्ात् 1६ 25 8116 1086. 

५/11€ [ 521त् 10 1714195 0 एप्ा०06215 {1121 [ 116 
7791 ग ग] 10 &० 10 88703, 1 ०2३ 275ऽपफला€त् ए एग 
एप ए2156. ४06 {9 गा6 ऽवत, व 152 क 9 ज्जा 
0 7751 {0 2527043, 07 211{€7 11 1716 (॥€७{ ग [712 111 5६11 
2 0152[0{0171प्16€101.“ 

90 [ फला 10 2217002 27त 53 {€ 3610015 211 

€011626€, {€ 512{€ 1व्[702त्, {1€ 7716 5अला) ग पाः€ 

72167 ऽप], {16 €श्लाा7ा1€11121 51211071 0 शि71675) {716 
716 11078. 1 52 प्र) शि 71616 11131 7 (तात् [एणा 119 

2 11 11616 076 फछ0पा१६९५ 2. 11016 000 07 11. {118 
प्25 2. 716 0तल्ा) §131€ णौ €र्लाङ$ी178 2 {€006 

१९९6५९५. {1115 25 2. £0पलाा11670{ फ 1167 अड 7€्०ूण€ 11 {116 
प्र0110 1112111 लाक. 11) 1{ फला € वलया 271 फएगाला) 110 ९1८ 
101 5172786 {0 716, 5€{0272{€त् ए प्रक्वा्लाऽ 274 {6611858 
प्क 111611 1 85 1 41611680, (गात् परम पातलाऽ2ात्, (10 
षष ९76 11€ा1 21त ए५01€ा1 १110 016€ {† 2{ 016८ ० €€ 1161005, 

प्र {10 छ€16 [९111015 {211125116217 109[9112.916) 10 59 116 
१171 {€ 52116 १३. 21 1३116 2 {11€ 5216 10165. {1115 
४728 2. [1212] $ 91216. [11 1† 16 2त 2 56056 ° {€26€ 21 
60100616. 

1 8€ला0€ {0 716 {1121 ऽ०ा1€ 076€ 12 0 ऽत्र 
710 82102 1008 0€गि€ {16 (८5॥ ज॒ [ता2 02 ट्ण) 10 
एकटा 100 € [नष्ट 9८60. (11115 ७25 03 [ता2. 1012101 
€6071€. {11115 ४५25 1116 2115 {0 {10856 "१110 5210, {7012 
6211101 301४८ € 00659 (०06 [0णला5, {7त्19718 
0 101 प्यातवल्यऽ{9ात् €प्िलला( &0ण्टातााााला [्तवाभाऽ ठार 



६ आओसणाजीगौरवम्रथ 
ग 9 ५ ४ ऋ ४ ५.५ ५ भ भ का ८ ५५ ` भ 0 न 

71010126 [ला 0षण्णा 5216. वलया 10 9002 25 2 
6006 प्पातला12.7016 305फ ला, 006 त गण ० ग्लुगङ+ 
00 2६ 2830023 1 

411 ए1€ऽलाा¶् [ 62116 {0 पा5121त् {72{ 5006006 
धक 6 अपाह आ 2327002 100 0€0€ 1176 1€5{ 
ता2 72त् एला 0 शशल. 1{ 25 प्रऽ प्रा&7688. पतह 
024 न) अह गाए 00 1 25 गा. प्ट ४2 
024 10625. पअ€ 724 ऽद्ला 116 पवर गा-2 पवङ पदौ 

0९ ऽवप ए€076€ अङ छ्य राथा 71 10त12. ^ € 72 
701 गाङ 12 {€ 10625, शात् ऽद्ला 116 फठ$) 00६ 116 

024 12 {€ ण्ण] अत 1116 लादाष्$ (0 € प्ण्रठणण्ल्त एक 
{06 71081 17161156 एए€पता८६ऽ शत् वाप्िलणा४€७. त € 23 
7101 0101 2 156 21 &००त् 1721 प्र 2. &€91 [21 25 €]. 

4114 एए [1€ा) 016 58 1111 111 115 {212.66, 01€ फ25 20216 

{1121 € फ्25 57 {116 ऽव्1€ पोत्रा 170 12 {ग्लाव (ठप 
0 116 फत् 25 2 &००त् श्ल 21 2 20०० लं{टरलाा ऽत 
772 112 {€2ऽप्ा€§ 116 11111 तषट 046 0 115 जष्णा 
(्०7$. पट ३5 2 {4111 10 णना) {116€ 108६ 11016 
15 51615 11111 ८0716 राला) 17 ॥ठप€, 4 621 71211 

1 0 श्रटपिं ४ पाऽ प््1685 0 116 0ा०्ता ज 
10171 [717. [7 ्ठाााला5 त त15त्छपा2.हा1€0६ 27 
06510217» 11) 2 एतं {ला 2170 त1512616व् 27 वाञाप्ञला€तः 
00€ 7118४ 1660 117 = 2.7त् (्०पा2६€ एष पा {0028 
{06 [1६ ग तद्धा गात् ६001688, ग (०5616066 शात् 
2००१ 2110, 511९ $ ऽप्लो) 2 पाल आत् पला 2 20). 1 
2) शादि ६ पा टश 0 {116 11611655 16 1285 

०1 179 ड [12 प०पद्ट पाठण्ाष्ट 9770 21त् [णपा 
प) 11010 1०472 21 € [ताद 6०06. 1 अपे 
टऽपााए00पऽ 600) 0 52४ {021 ल्ल गि ताऽ 21111655 
ठा पऋालाऽ€ र्द्रा एणा ग 018 [प्ा21111658, 1113. 

९1160658 200 13 अला्धा-- 2 दरपिट्लणा ता भा 
1171056 10 [12४6 €ष््ा तिाठष्छो 717) (970 एषण ष्दि, 
2881042 27 17412 2₹€ €) 1168860 $ 1116 [{€8606€ 
० 2 17371961 पला प10 125 810प्ा {76 फर 2ात एष 
2 &1€{ [310 10 15 2 अ17016, प्र 17020. 



संकीणं रेख ॐ 
पि. 

^ 0 त 2 मा भा ०, 8 क7 क ए नि 0 

9016 प्ातक्लालाति (णह म 8 01166. 

(ए# णण, णा 0. कतल, ) * 

116 4151916८ ज पाञाद्न $द्वाऽ {गा {16 प्रणा ज पाड 
1056 6०18 प्रा) पऽ प्राह्टा1655 ऽ2%2}1 २२० 111, 2112 
71212 9 84170042, 11285 1217 71011017 प्रणि {16 2त117211011 
ि7€त् {0 [70 35 2 [पला 20 25 2 1221, ¶1€ {1711080 
एला 00 125 0€€ा) प 170 26६ ल 210ा15 1 
11211 1161) ग वरलिला)६ 72८65 अत् (0पा165 15 211 10 ऽध्य 

06162111 {11€ {28917 €ण्टा1§ 271 ५2116 11725 ग ०४४ 

0४ १२४ लाता 1065 ग एलाऽ०ा०11 क, पद 5६लाःऽ 16 
16311 30767 16 पिातश्ाला2] 110प्15 ग 11086 
110 17177655 11771 25 [€ा5012111165 ग 2 1876 गवलया, प्र 5 

1111655 125 10६ 10 21 णि 1116 पिह 0 1176 16८01 
11011 2 15 0रप्ाभाताष्ट €ाा7ाला८८ [1 11716 [1910 [74120 
0111665. 21062 011 1115 2८८6880 10 [0 कटाः 25 11८ 8 
11601 ५2] [लए ॥0त2४ ४ 11 125 211 11€ €585€0४भ् 
€कपा€ऽ ण 2 [106851१८ 110तलाा 5216. [1 1125 एद्ल€ा) (1185 
05111011 जा (लाप [0णला 11611 € 1025 16 271 70105, 

11161111 {76 30181 (०गाता्ता§ 9 € [0251 0 $€215 1125 

€12916तं 2 रात् 21 0166 50 1८८1 आत् 50 26411९८ 10 
1201216 वातु 10 (वाङ् प्ााएपष्टा ॥€ [2८1९८21 एग16165 

11611 12८ 17{्0तपव्ल्त् (€ लार ए6ा€015 ० (10तलाप 

1४111581 {0 118 एल्णुण€ 4 प्ता ज पाप्ठण्ला8& (णा 2९९ 

प्16ा1 07166 (07 शा1८6त् ज € श्शृ्ड रज 2 [गात्र € फएठपाति 
€101706 1{ €ग€ा 11 266 ग {€ गणका ° 115 50101668, 

6108 11121 71 वप्ट (तपाऽ€ 111८४ एकपात् 18४८ ९9056 †% 
{12717 11170. 

11076 {9 11 115 आलात ग ष्ण] पाऽ प्राद्ाप6६5४ 
1111016886त् 116 प्ण 1115 ए 6८297 (€ीध्ला०ा 01 {76 0. 

# 106880' भ ए11०्डणङ्, 0ण6 तपरलध्फ, 7 प्क्ष, क .0., 7.8५, 

प्रणालः 8४91४00 --द्भप्र्लः 0 ध तणरलध् ग तभावा कणत 

०6880 0 एाण्णृक् कणत ©0णृक्णनर€ इथांशा०, 89068, 1०18, 



८ भीसयाजीगौरव््रंथ 
कि मीम वि 0 क ^ छ ̂  च ̂ , ^ (0 0 2 7 9.६. 

णलयऽ (जाग्रह 10 भात् गो 116 इला] वपल) ग 
0 711 शार 2४ € (कर्पात् 209216८ {16 कशा 9 1115 
60016. = ̂&21 9 उद्भ 115 [गाह 116७1301 आ गा पष 
३६ 2 ०6615100 01 ष 12 100त6€2{€ गः 87621 [्71- 
एग12.06€--2 {16512110 {€ ए०€ 10702116 0% 11056 

270111त् 111711-2.5 १५६ 10 1115 [वाता ०६ 211 5465 ग 

2 4651101; ऽपर 01 {11€ 02.515 ग भगु &211€1€् 

#ि0ाा 2. प्रपाााएला ज एलाऽ०15 ज वारिदा 5{2[पऽ 21त् ए1८फ- 
एग1{5. 11 1116117 2€001€ 1 {€ 0751 {1716 € णए०पात 
€1062ष0पा 10 77त् 0 प पला वाश्च) 171{ला€55, 210 25 211 
2{{€011४96€ 204 16661116 [1अ{लाला {0 {121 {1६ (जत, 1{ल- 

11[011118 011 {0 89६ 4९511015 {0 वट्म्य प त०प015 17 115 
छा111्, ४110 2. लला ्हालङु € 105 2८ 0द्त् 2 
62111 ° 10९85 01 2 ह्ाल्वा एता 5065 ग 11 गात 
१ 11211 10166. जणा 5016 9 {116 006 [[ठपह्ापि। 

9 (11056 17 {ल्वृ्ला। (ताल पा [10 16 पठ पात् €126 
ग 156 0551078 01 ताएटाऽ€ ऽप्णुद्ला§ ० 7 € 16201718 

९००६§ ° &€1&121, 0 ग 5{€06211ङ (ल्लवलााभ 0 गलाथ 
11161681. {1116 112] ग {11086 1710 [10 [1171107 

पा 11 11412 जा 618९ फ0€ा€ प्ण पारण [7 ल्ादीष 17 
71211011 पणा] 1115 &68॥ 26162] 26116 पलााल115, (11161 
72४6 {01266 7 1 {11€ ग्ला ग 5121€6111211111८6 

प्रा८12176115. एषा {7€ा€ 125 €) 21101[1€ 0601116 {62116 
र 115 11€--2 0103 21त 17116156 {10 ण11655. {1115 
१० 011४ 2८८छप्रा{5 07 प्रत] 17 11185 17068596 ए€7580712111, 
ए 1 1125 एष्ला {16 02515 9 प्ाप्रल्ो ज 15 2८५ 
2610. 12६60 (छप 2, पपण्एलः ग ङठकाः§ 10 7८द्णभ- 
9{€1 त१३11$४--त186पऽ50ा15 पए र, ऽ0ा1€ त "10161 
16 {11€ 5ऽप्०05{2166 जा पाङ ^ 0110065 9 2 2111080 
2 1167” 211 112९1& 64116 115 “5[€€ ८1165 21त ^ ५५769868: 
18277-1927* वनाण्टा6्त् वपष 116 पाओ पि इल्याऽ ग 115 
प्लाष्टा, 1{ 15 {0 5016 गलााश्ऽ 0) प्र15 प्ि1210655* (01 
25 { 1296 पाप्लाऽ००त् 1{ 124 [ १९२९०१८ गण$ऽ<1 [€्6€. 



संकीर्णं केख ९ 
॥ कौ ०99११ ०, क, श, प 

~^ ~~~ ^~ ^~ ^^ ^^ ̂~ ̂ 4 ^ \ ^+ ^~ ~ ~^ ^^ ^^ ५4 ^ ^^ 44 ५८4 ५५५ +^ ^^ ^^ ५ ^ ^+ + ५ ^~ ^ ^~ 

भा 2 एद्लो वात् लांप्िल्ग् पात्, ऋ0ऽलङ् ३८२6) 
{16 1211272]2*5 [लालाणा 1पलाःल5{§ 12१८ एल्ला रला 
ष्णत€, प्रि 1125 21025 €0]०४€त् ४ &००त 0०६ ग शाक 
वफ 17. दविदणला11ला€85, ्लाठ किलाः कभा 75, 1115 [पल- 
टलप्ञा वल फएंप्८ क्ट 12 2 [7461621 लर, = पत 1235 
12 2 [एला9ंअला( 771लालऽ६ 17 €{11165, 2१ 2 €01510€12.71६ 
एश 115 एल्वत्ाह 2त् (10६ 125 8660) 7 {1115 १116८ 
01, प्रद 125 70 ल्गाद्ला€्त् [75 80 पट) पप्र 
प्171216 €[त00र51681 = ए०णला05 25 पण 1176 हलाला9् 
प८65110115 वा 0 2ल॑पत॥ = (्लात्परलः  (८नाऽध्वपल्णााड, 
16 {25 ्121712111६त् छ 112{ 170181६ € ९०11€त् 2 त1€61655 
सात् अराला 70 115 लि८्वा उ्प१९, 1.16) 100 1658 
9) {7०८2 लावृपा, 025 [विपष्ट0॥ वा {72{ ल्ञ्डणा€ 
15 101 {116 लारा आ ण ल्गातप्ल, [+ 15 पन ऽलतनाा {02 
तपा$ (0001615 (111 [द्छडपा€, {100९1 € 125 26601064 
1115 पातजात [६८८९0८८ 0रला [ल्ञडपा-€, रला पा 
पद्गः आ [1261166 125 11€ 10पा उर 7031€त| 990 
21 0 25661871 25 ऽप]. €) (गावल 116 [पशा 
0{0€1 {0 [रा 116 [125 11९ अर आत 11 3010€ 1170115 {€ 
12.5 06611 1110716 2506116 {70371 01]11ला156€--28 {07 €४270[६ 
7 1115 (जगाल 20616166 0) कसं 68168 अत् 15 
प€ा$ 1216 अलतत. कपि €ग्दा161655) 1€ 125 210४2४5 [710- 

वव 711 [दल् 35101 0 {€ [िल्डडप्ा€ ग रलाऽ, 
12 0 71 1 दना प्कि पण आला विता 10685, 

210 0716 78 1016 2150 111 उ ह््लााला( प्ण 16 लाल 
11108500 ° ५16 {2{€ हा181 {77110500€, 2. त्त. 
3120416, 15 211 €{01685107 ० {116 (ल्वृ्ाालाा€ा1§ ग 016/5 
81211011 17) 116. [1 2 5९८11 01 ^“ {€ [2111 9 $€ ८1८९६” 
ता ण्ला६त् 111 ^+[11, 1917, {€ 74211222. ०९77111 8121६्त् 
{1115 [0अ्ला, “एला राथा [125 2 46771116 [12८८ 10 506, 
.र्डा$ गा6€ ग 05 0) {€ [18 {0 {116 79प€ 025 {0 40 

115 तप्र ला 25 1125167 0 ऽलाए2ा. =^ प्रिता 2. 1107121 
गा ण णालट्फ पा उलाण्८८ 16) 15 105्पााला६2] प्रा [70- 
(पा 111€ &7€2{€8{ &००त् 9 ठप धाठम-0ल605 15 116 0651, 



भेके ८ 

१० ओसयाजीगौरवप्रंथ 
न > त् नि + 0 ̂) स) 20 ^ 9009 8 ̂  ^ क ++ ॐ , प क स श, क, [0 0 

371 {1121 फ 1८ €ामि§ऽ &€2६६5॥ 1085 0 0{1€ा§ 1 {0€ 
ए0ाऽ{.” 45 117€ पाल्य ° 2 5216 {€ 72 (लाभी {पाल्ला§ 
10 एलणि), अत् ६116€ गुप्तो पाठं 06 रएलापाल्त् {गता 
115 116 25 2 फरन€ 70 पला 70 70तलाा अगर 125 
एगर€्त् 11016 2351 धठपञङ् 17 1टलि षट 171 ०056 ०पली (ऋ 
211 51065 9 1115 {25{, [7 9.» {116 (ल्भ 70६ 11116 
पपलात्$ 1026 2&ग175 वा 1112६ 16 1612116 {0० 10४ 

06015105 1 115 षरा 0णला 29 € 275प्€ा€त 
82111 {1121 116 लौ ४121 ॥1€ गाओ ला ण्ण 
1४ पन 11178, 20 € फठणाते कल॑ अ {€ अआतप्जपण 
0011165 17०1१्८त् 10 अ0णातला118 11. 

प» 0) (ष्ठ 2 56156 ० 00112101) 125 
एला ग {€ 21121212 10 2051267 (८०८7, (ररशलः 06 
125 711€त 0ण। 17€ 162. {0 ॥रलपरत€ {€ गणदभा0ाा 10 10- 
7101€ 211 5015 ज एक्[प्ऽ © 21] 565 ग 116. [{ 725 {24 2 
प््पाङ़ (गजा (नाला 7811716 णा [1195162] कल € 10 
1€ 111€11€ा €शल€ा1€ा८65 ज दाष्ाला). प्रिद 125 0६0) 2 
[1नाद्ल 111 {€ (णठ्जत्णा {0 ध16€ प्रश्वात्रलाभं 131त्टग7ला1 
2 1€ 5०62116 ““ त्प 20165, ” पाट = 101लाद्लप21 
206 [12611691 शह्पा0€71§ 2221151 1 (170 प§ आ {16€ ल०्पाऽ€ 
2 2 ©10§ु$ 16250060 5९८८} त0ला7र्टा6€त् 71 21670, 1918, 
€ 521, ^“ [€ [€] पता८€ आत् 61255 21211617 620. 
101 (ग €ण्ला 1115127 {726 [ए€5ऽपा€ न 36161116 (10पष्टा0॥ 
2116 {16 0८९5 ° 580८181 7€द्लाला 07, प्रादा 276 (लातत. 

{£ ५06 (पातन शातं [लए ग {6तञ्ात्ऽ ज णपा 
60061. '† ^ [† 15 पप्र 136 {0 0रल-ला]01125156 5106 
16716९5. वपि0ण्1ला€ 1 {ल€ा€ शा ठपा71ज$ णिः {16 शदट्म् 
(021 ४^ररोप+ 13 0 0717 भातं 120 1€€25 6507121 पाल 
00015 0 10411170; {€ दत्लतला ग णी 15 €र्लर17£. 
ति1ऽ एग11621 अ्पतह पाद 2150 06 25506121 पणा 
{0€5€ पतला श्ना 10625 2 तप्* 10 1172 15 [1ता9) 

028 (ह्ाछपा)त् 22110 112.7016516व 115ा^ ग्वा प्राणवप 
ल्म &0प्धाण0€0{ 66011565 {76 [ए0डला), एितरलला5, 

37 ५४४६७ 9 2 एल ऽगाॐ] §0१्दलष्ा. 26 €व 10 एवि) 



संकीर्णं रेख १९१. 
^ ~ ~ ५ ५ ५ ९ हि ^ ४ भ ८ ध 9 क क ५ ¬ १.८.८१ 9 ५. १.0५, ४ मषी 

253510० ४1€ वण्€ऽ त € €, € कभागा § 
एगाप्िल्मा = ए्7ल016§ 126 17४०1९९ 116 भोला ०८८ त 
ऽप्ला1 2 (गा८्लत्ता ग [तिषा ए०णला. एप 76 गा 10: 
025 ॥4.श्लाल्त् ॐत त136प्55€व [नगा{८8] वृ्लऽत्तला$ 50 ऋष्ट 
29 {€ 1125 00116 11 1115 1078 [€ ल्न्णात् लाका लोपा 
पाता प्रला८८्त् $ {1€ वल00ला 26 (दावला८1€§ ग 10 
इ०ण्धाापाला{. (0ाऽल्वुपलािङ, 1€ 185 शला 2 प्रपफण्लार्ण 
5165 {02705 &191& 50116 ४०1८6 {0 15 ऽप्०]€§ 1) ५06 
0136155101 2 [0011665 ज प्राप्ालगा1165 शात् ज (116 91{2{6* 

ताऽ 1211658 1128 एला) पल्लुगष़ 171{€ा€5[टत् [प पदाष्टामः), 
001 171 € वटर्लजपाला ग 2 ल्वा (्०ना०्लूणठाा ग ध 
211त् 771 01418 2 3211588<{८ा ङ 2115 लाः (0 {11€ वृपल्0ा1 10 फ 
2010721 [78611621 715 ग 7ला1&्0ा) 51011 06 7९ह्भशत- 
€. [71 [16501 (गाता015 117€ 1(2.11272.}2 15 ©0710166तै 

1712{ 7€[1101 16645 €्ला12.1 गए2115211011, 217 17 गतल 10 
7गा101€ {ला दि लाला८४ 0 100 €ा 1 11 [16 125 11206 [10- 

४151011 0 € हतप्टशाल ग 16515, ९691191 (1115 1660 
ग [72616 1लाह्ठपऽ दश्ाल्डडछा 115 60118618 ए1111 = आ- 
1165 [ला वपा€ अत् एलाऽ0ा15 12४96 101 [€ 11170 {0 गाङ 
2{{10त6€ ग 4610121 9 {€ [लाः 51&711068166 ण ्लााह्०). 
1100811 दता 1116 €§€ा1८९ ज पला पलाल) 
एग 171 [2८६1८68 21 1 {116 प्राञााला ग प्ीला [लार 
{01 {€ 1125 [€ाऽ1अलाप्ङ धत ४ ध16€ 68561112} 17000916 

0 {11€ 51110627 ग ए्लोद्िला. 0 2 5{८्त्लौ तलारलाल्व 

11) € पतार, 1911, 16 111211112116त 11121 (मृ 9 15 €55600- 

21 2 1€]7्ा0णऽ एला&, 370 16 प्रत्ना 690 ऽपर पाठ 

5016९ 16118105 €[€, प्त [लृत् 22 लगागि€तव् प्ण 
7 ल्गातप्ला, एलाह 15 23 सिला0ः ग 16 1160, {1 ०८ 
25६त॑ © त्प 0पातञ्न15, 16105 11 115 €च्णप्प्मार. 

.3लाः 10 ^], 1917, 16 5214, «(16 00द्ता ज प्ल 25 

९1] 25 €ष्टा$ 0{11€४ &००् (पला) (पषा 10 ०८ ६0 

०९४८०} {पङ {€ वारपलिला सि6© 111६5 ज 11611.“ 1९660 - 

0151182 छाप ग मपल [7 गलादहणपऽ (लालााजा165 
1€ पश्वृप्लाप् प्म ज लया 25 3710015) 28 गि03ऽ 



१२ भीसयाजीगौरव््रथ 
क न म ^ 0 0 न 0 ^^ ^ ~ ८ ^~ 4 + ~+ ~~ 

7 मि की न + यि 99 

वाव2106 लृ्८्ञलााीशौजा, [1 भा 32165706) 204 
पाऽ € 1001६€व् पमा ल्0णऽ ता र15015 21 {€ लमा 
11615 {0 16] 176 162 25 00056 10 16 पातश्पाला11215 
ग प्रह कदाद्िजा. वल फफ 10 0रलाल्छा€ 5८1 = अा2दह्गा 15 
06 001661१८त् 1 6 पपा 2 वठ्डलय ॐत 11076 ऽला0ण$ 
ऽपतङ {16€ तारफिलाला( लारा. 806} अचतङ़ 16 [णा1०{€व् 
1 2 पणएल ग 25, €80€1211$ ठप) ॥1€लात्छणा०९९- 
पला त € पणी 21त् एपणा§1118 00018 01 7611601), 27 
ए$ ण1्ा0£ ए€50105 10 115 81216 10 2196 1€ला€8 0 ग्ला- 

&101., 80706 ग पाङ एषा व्€5ऽ तपा ऽ€रदा $€275 10 {116 

8€ा४10€ 9 {16 9{21€ प्रला€ 10 {1115 वााटलछा1, {€ ल्पा 

९त् 7 2 पालय ज [पलावाङ् <ग्एपप्रजा5) 10लृपताणह पा 

एश्णा ("(गााका2॥्प€ ऽत् ग दरदला1ह्1015> ; ए०६580 7४4. 
& 2105 20123471271 11165 ; = वदु्राातप 1111689 ; 

{16 21111080 ण 53721222 ; ए1065807 1र61110211*8 
[16 1111050 270 (116०० ज ^ पला1065" ; पणर 
10111 प्ण पा लाल्8० 4, (ट. धा र्८त्1 "दाप च1१८८{02112*; 
2110 11210 0{]1€ा [प7[16211015 17 (2721111 2710 (प 2211. 

15 (11111658 [11लालऽ{ 10 116 [रगाजला 214 एपा0< अमा 
ग लाद 125 1710 27216 25 {€ 125 ह्णा गवलया, 
8]1€ 9 11€ अ0ण्ण€88 पा 11160) €्ऽप्ा+5 वद्ध 

11 11115 516 ग 50121 21त् 1741102] 11६. 
^ 1112175 21111076 15 1101 10 € पिङ्ग ताता 51177701 11 

1121 1€ 32$5 2110 ५6065 : 11 {25 2150 171 5017716 १९९6८ 0 
€ {€ [ापार्लाङ 2{0{0161€04€त. [पा 5017116 $€218 

एला {्वृघ्लाा{ (00186 प्ण) 0 0 115 €1501121 5129, 
62116 {0 {11€ (्गाणंल<[©ा), 116] 25 171616251018 

51611811161160, {21 15 11111655 1125 2 ५6€6ु01$ 10064 

7111105 १109०) = 1611 1125 [ला 1116 12515 9 1106 
0226 21 त्व पश्चा जा त्ं 1 1116) € 1128 
00716 70६ लाहा 415210{0ग77161015 25 2 11€ा, पौ 2156 
71211 {67501121 0€ा2र्ा1&115. {1115 लवह्6८पऽ 41570081 
{101 125 01706 {€ ए8<द्ाएपात् ° € 5101655 2710 
17116031 1111 जाला 16 125 १८४०८ 11173 {0 {16 
€ € 2 115 ऽपा7द्ल।5. 



संक्ीणं केख १. 
"५ न भच च भ ५५ ५ हि नि वि ~= ^ ५५. ण क क ५ # 0 0090) 1 

98१81140 (वथा कद 116 शिवा 

(ए रिक्षा 0016, [.. 8.) 

{† 125 एष्टा गदहा गछऽलारटत् {जा {76 €श[[ल्ञ 
7165 प्रा2 ०6 पाओ 703 आता ऽ6€१€ा8ा लाभ2रललाऽ 0 
एलाऽ0ा2111165. ^" (परऽ 10710 505॥0€{ = पा25 {67501125} ” 
52$5 [ 5111181, 271, ज (0पाऽ€, 1116 [11्1ला {16 [तञ गं 
116 7221 {11€ € प्ला०पऽ 20 1९65106 216 16 
11272615 {1121 26 ४८816 1 1115 [€ाऽ०ा), 

11€16 € [०एगणङ् श्म [णं प्रायो 00 र0त8 
एलाला श्लाणाल्वमा ग 1118 प्रप्रा) {127 12121212 
3व4$21720 [7 आत् फगला 0€15 {791 11176 प्म 

10 तप [ला] एतदा 9 115 116 गः 25 2 प्राय, 

85 211 वत71111115810ा वात् [वफ -हार्ला, 25 व [11व<22016 
एइ ग 10र1€त९6 90 भा 116८5587 {जल {07 {6 
6276, ल्वप्ल्कला भात् [ठरला ग 715 ए८्गृणल. 

[1८ 1] ०€<8८ा186€ {716 5८८९881४ 2611९€प्ला1€ा118 
0 पण्111ल0 {76€ व ्ा31112 005, 10 0८्८शा16 12127212 21 
111€ 26 ग {€1ए९, 1125 112त्€ 8०2. 1721 1६ उरला 
710 15, 271त् 1178, 15 पाद्य, 2 021 0 शा [ताम 

1111668. {116 11] 16121 1115 (2.ए्लऽ 0 €ण्ला$ वा 

{116 पए०]त 10 ष्ट्वा 79 [भात् प्राप्त ग कता 
61.11122110);, ° \$८अ{लाा) (पाता, ग (जला {६८111121 

7616116४, ° कालयालव्रा ॥एप्रजा€७5 77161105, त ण €ण्लश्र 
0९181] ° = 2त101111517211010 शात दि) {12६ (ल्पत 86 
ऽपि 10८०0126 11 1176 (0171611 ग 15 31216. 

0€ङ 1 ५€§ल10€ 16 10200 पाप्ठा) ज 1113 1200पाऽ 211 
10, 17 तप्€ (्०्प्राऽ€) 21002 ४2५ 6100६ $ 11110 (111 

{71€ 116€5{1712.016 0616015 ज (छता द८भ्धणा ग 115 125, ण 
८गा1एप]ञ०ङ €त८८2{1), ज 21 2त६वृ € फला पणर, ज 

21 € 6611 आणर् ऽऽ, 21त् €0प्रा111658 01€ाः एग 
2116 1771[00प्€ाा&ा1{5 {1181 "111 € ०6 2550612{€त् 11 1118 
1216. 



१४ प्रीखचाजीशौरयद्नंथ 
४५ १४९) (नी की ती णी भी 

एप एल02705 11 1029 0€ एलााा्द्ते {० @0€ 10 125 
४९60 1,11९्€त् 0 अलात ०0 पाऽ प्र ्10€55 274 € 
10861 358061216वे प्रणा 1171 25 016 ग 115 4. 7). ८.5 ग 
1015 125{ एप्ा०€य 1 6 7८्ल्मप 2 शिक 1€551015--110ं 
9 1176 पाला न ए(९व्--एपा ज ऽ2$2{1720 छव्लाप्परथ 
प्त ^. 

3177171€ 25 1 7128 36110, 1 15 {€ 10 €28 125}; {0 

"46111621 {€ ली भढ ग गा€ {00556881718) 25 116 ५065, 50 
प्रा 31065 10 1115 (€50112111» 2110 1116 {681 (०पणाऽ€ 18 [एल 

1208 {0 11617100 (ला 1 {17€ नतला 1 1116) धाट्ण 
-1111[01€55 {11611561 ४६७ 01 {1716 0056 र्ला, 

' [118 118 101 70रगार्त एर. 

(अला पला, 7 1015 वप्रा गवलया, ०6 15 ०एवार 
त्प्ल पऽ ज गा एणी € 42192]275 पावृप्रलात12016 
{17 लि! ्ा०प्र1€त६€, भात् फाल[लाः 16 15 प्रग ल ©2हला 10 
26016 {1016486 ज 1/5 (षणा 521८ 07 07 111€ 521 

70 एभि 11 10 गलाऽ 1 णला€ 7ल्भाङ वापितपाौ 0 529. 
1110 ए0णभणङ्ग ०06 ज 06 1051 परा वलाङ़ 9ुर्लाल्त् भात् 
€075८्वृ्लाङक गा€ ग ॥16€ 96 ्जिगा€त् प्रलया ग {176 226, 
प्रिऽ 1117688 15 €ण्ला ऽ€्दात्ा् गि टपर 11111195 17 दण्ट 

5{1€ा€ 2110 06€कश् प्ल ग {116 अत्, अप 2$ऽ 510८०ाल०पणऽ- 

{षि पप्र 2 णट्ण 10 पप्राााष् ऽप्लौ [0्णट्वष्टलट © (11९ 
0€ा1€0६ 2 1115 9{2{€, (पऽ 1 15 {121{, [आ {1€ (्०पणाऽ€ 
ण 115 फलात् 2४६15) € [025 710 0] 10246 1110511 

सि ऋ) 211 65271306 आत &€ा€ा21]ष 24001 

€ ५४€अह€ा ्ा€{/0तऽ, एणा 16 125 2150 लु 2 
५111६ 100६ छपा 0 €ण्लाण 76 [ाप्ला{70ा 10 {16 {६८70711 

८21 20 36161106 फण]त5 1116} 1017 06 फन] 
81४त्$11& 214 16८00111. 0 (0प्1€ ज €एला5€ 35 
८166 100 हाल 11 [0110111६ {7656 16569161165 271, 
एए 1116 प्रवर्ष 7 हपाठु€ ॥€ स्रा प्राः प्रज ग 
8611017 111 0्र८्लाऽ 0 2 24 110प्राऽ ]छपााल्फ {0 10९ 
1010 आत् वल्गा 0 का) 00) 11€ [दाऽ 9 5०708 0६्प्र 



संकीणं केश १५ 
क्ण 

[कि 0090 00 9 0 ८०७४ 0 नीक नी णी किर प 

पालाप्णा), 9 ऽग16 ऽलंलाध076 कऽत्ठण्लङ, गः ए€ा02108 01 
58006 ८ (7€त्ा6] ञलापाा ज 16) [€ 1295 १2५९ 
-225प४211$ [€ 27त् {19 पाठेषु 0660६ पणभा, 

1115 €व्शा1658 {गि [त0्६त९€ @र्लातऽ {णा 1906 
21621681 11111785 {11181 2 1120६ तरपा {0 116 7021168 
06 17118111 7105 5$, {07 € ऽप््ा0€ 0 "€ "ता- 
८णा0णऽ. 115 ज (त्ठपाऽ€ 15 §2त् 11 70 (गाह अपा) 
एण 10 एग {€ 2व7017901 € ग] श्ल 1702 20 10{लाल्ल॑ 

ण ऽधला 72 भात् दर्ल ए८्0८८ण06त् पाध) [०णल§ 
० {16 7751 170[00{8766, 5 0पत तद्ला 110 १६०१] < 11£ 
100 5102811 छाः {00 प्रार्य 1 15 अपतङग ©) 17 $ ७2४ 240 
10 {1€ एशि € 0 एलालिाला({ 9 015 ६००1९, प्ठण फला 
€ 21] 716€7€7717€ा प्रि15 प्र11111688-8 (ल्ला 1711651 10 1116 
“ ाापञहाला( एता = 2 एला 50८) 111 1181151 फल 
18 {1206 0 {11€ {851 0281, प्र 1€ा€ ५४८ 50पद्11॥ 1€{प€ 1251 

5 प्ल 07 11716 168 दष्ट ज [लाता {116 पाल 
५३5 111 21161421 ग पऽ पत्रा्7688 01€ 11011108 ॐत 
57011178 प्ण वा ता {16 5868 {नि आ (€ (्छणाऽ€ ज गपा 
0211$ (ऽ प्रला9 पथ, पला) {16 रा0ाऽ 21112611015 9 
111€ ““ ^ाप्ञलााल€ा( ए” 112[96€ा€त् 10 ९26 115 1001166. 
[16 प्राा्प्रा6 ० 116 110 ल् $2 ८71६ 600; ॥9€ 8566116 

12110१३४ 1116 00211 0, 16 106 1216) 2पत ाभाभ्र 

-0111€7 5106 81100§ ०९76 211 115[0€<{लत् 1 {प्रा ; एप [ प्ता 
1116 [ल्व 9 {€ 72112212.75 171{€ा€8† 25 1626160 गला 
116 {1€व्त् 11121 17656 2ा05611€715 फएटा€ 701 [०णप६्व ए 
1४2८८ शालय 1136 शः लगा0€76121 हग 0 फला € {0121116 
21५ 500514156त 0४ 1116 (0) (०नग व्ल) 70 गत्या 0 
रल ऽपा{40€ प्ट्ल€क्0ाो 21 {0पाम्मा {71665 10 1116 1655 
पला न258 ज लाः जाञ{ठाऽ 27त् [ला 31111165, प्प 
0000 ८2110 07 116 2115 0 {1086 710 (ल्पात् 7८ णित 
{€ 006 €श्एलाअण्ठ कलप{लक्ााला(§ 290 0लातलाभारग 
2१५१६ 10 {116 2{{786105 अत दाणि € 0 {16 एपणातक्त 
८2110211 01 (€ (0. 



१६ भीसयाजोगौरवग्रंथ 
[0 # +) 

7115 (गणिता ज 016 (गएग20'5 ©191112016 
171{€शा€ऽ६ [आ 1€ प्ाश्ि€ ज 116 पााणिलः 6125965 पणा 118. 
ला €$€ {0 01655 20त् एप्त >ए€€त् 501९1 
{0 {116 शाश] 1217120), 210 गताःऽ फए€ा८ €धाष्टा 
{00 ध) {112 (€ कष्ण 0णात 86 01€8€ा1{€त् 10 170 ५04 

{2६ 2 १६६211६ 115{€लठ ज € ^ ाप्ऽ€1601{ एश 

5101त € 71246 $ 1115 0रि८लाऽ, 50 {112{ 21 (1६८८इभ 

0612115 017 ज 116 21726110105 {010४146 271त् {1८ गिशा< 9 
58146 1 लाम 121811६ € पपर 1६८0६, 125510€त् भव 
716 0 पप्रा ०५८ 171 2321042, {1 5011€ ५2 {116 16676 2- 

1 &ठपात्ऽ ज {12६ 0 2ृए$ 51816 2८ €0त0रल्त् प्ण 
21261018 01 {116 ल€ा155{0५€ ला, 211 15 11111685 

1021 ऽपा८८८5, ण्1€ा {11&€ ०8$*5 101] 15 0"€ा) {21८८ [ला 

तार्लाऽना 1 00211& 2015, 110-02ृ05 20 5660106 1211025) 
{02 (गाठ फश्च गा {€ 562. {ता 171 1051 1932 
४ 70 02प्€ एला लु्ला 1 52111 | 

+ ̂ ^ 0 9) 

15 एढञ्जा 0 ऽ$्ञ्ला. 

प्15 4301 {0 ऽफऽ{लाा 15 116 €! {21{ ज 115 1972 
ला ९1116} राप € 76601064, भात् 016 {0 11161 [11€ {2.5 

2125 2112616त् 2. 5066121 1770216८, ४४11€ा1 116 0751 ला- 
{ला.€व ना 715 261४८ वण(€§ 25 पाल भात् ॥टटटभा {0 एणा 171 
70€501, {16 ऽऽ{ला) 21 1161176 ण1लाा 1€ प्रात् 17 {7€ 
९2110015 ०९ श1615 ° 91216 {€ ्0प८]1 10 € ५4९51764. 1116 

0€ाऽ 9 {€ णश10यऽ रला 95 फला€ 710 तलात्) 710 
6021 10€ाफि€ ण = भ्त्ाा15210ा €5151६्तव् 0 धानाः 

ए५त2९८९) 20 116 {24 एलाऽ० 91] 10 &0 {110 €ष्लाश 4४८ 

51017, 110 ्ार््{लः 10पम [राक ग प्1ए121, {181 ज25 011 

ए € 1171. 1, ऽ€ा&€ा{ > 1612165 {121 10 1५902 € 25 
2516५ 10 5216170) 1116 सशलाता(पा€ ज 1688 दा लाद 
2171725 07 ©214165 ला € 1046 01€ प्द्टौ)६ 6 {€ 
९६514616 गा 2) लुलोभ, 106 लश्लाता्ता€ ज 016 106 
€ अा12.5 01 {€ = (एपा८1256 ° श 0ा10$-52615, 2104 116 

# (116 णाल 0 8१०५8. , 59 



संकीर्णं कैव १७ 
च ^७ अ ५ ५ ५ ~ + ६ [ष ~ ^ ५ न 2 4१ १ ++ 

{18118 ग 016 3८८ {07 2.5८ 10 22016 [भात [1 1883 
116 ५५25 ३5}€त् {0 2&1€€ 10 {16 हाक ° 2 वृषभाः 26८ ० 
[गात् © आह 2 एप्त णलु. [1 1885 {€ व्ल 
३. 11160011 1€1६ ग शपा 1६९5 ज & 1096 10 € "186 25 
ॐ ९111९ 3561001 1€वृ्ा€व् 1115 €005€ा1. ऽ60111€ $€ 75 [वला 
11€ 10{€प् प्रा 2.1 अ त€7 {1121 11€ 12 {€ ता€ आत् वालए्भ 
11 01900511 ज ८2565 251९111 {07 5216015 0 & त0०ग- 
1211041€ आत् > 1121 ! [{ तातं 10६५ {>€ [लाष् © (्गाश11८८ ४ 
1112811 ० (11€ *(2.11272125 11611 {81 6811071€ 11121 2 ऽऽह 
1811167 {1€ 18८ ज 1{~-{112 ॥0७र "1 1119 ऽ21प2.01८ {1ा116€ 

0४्€ा 3016[ {1165 16८त९८्त् (10८ पषा 0र्लाव्पाा्, पिट प 
0166 5€{ [0 ठार 10 1711[70४९) (टि 21त् 16८०0817प८॥ 

९९४€7${1111 1112६ € छपात् वलीलया धप्त् 116 (€शप्ा( ग 1119 
11{€ एज 3191105 1€१४€०[८्त् 17 111€ 1716105 णाल 19९ 
11946 82700423 प9[12{ 1{ 15 {6-त8ङग, 016 ज {16 0७ 0ा्115- 
€५ 311 वत11115{€ाट्त ज [ताता ७2165. ए 32 वाशा 

{0९€८01716€७ 112. 1115 €10९110111161 {135 11126 11, 2.24 

11८ ठाव पालाः€0(€ {181 {€ पाला 10 १25 {16 

276[111६८{† गा €७€ 11€{1005 5100 पति 11111561 08€८001€ 50 
{€1116216त् र ऽषऽ€ा1) त 1 1125 ८्छा€ {0 वाता 8 

5९५01 1121017. ऽ 111 {11€ ५८2५€ 1115 3९16] {© [0 
1९06, 1115 10४८  3$७€ा7 €ग॥टात्§ 0) (16 हा€ 1657 [17 
10 {€ ान[[टऽ अत {115 अऽ €ण्ला {0 {116 गतलााषट 
ब1त् (€ह्पा21ह ज 115 एलाऽ्गाक् 116. 45 1) 115 ट्ण 
2४5 "01111 1115 11{€ 25 1९ पा21€त ए$ {16 ५16८४, 50 1 15 
10, 20, € ६6601108 112६ & {1{[€ ्ठा€ (लाला 1285 

7€€&11 20111116 1710 111७ तर जदश्य्ापा€ 111 तवरटाद€1८८ {0 

115 2तरगालाहट र€ा5) दण्ट [पा 0 1115 1116 15 020ए्त् 
०४६ {० 11115 र्ला$़ त2$) 27 एठा) 1618 डला, 71695, आत् 

८*‰€८{§€ 5८८८८९६५ €26]1 गाः 171 2८८01त216€ ण्ण] > [16 

८156|$ ०पपा€त 36116्वप्1€, (1716 अप्राठणा॥ ज 01र%96३। 

€2८€17615€ १2९ 112४€ त11011115116€त71, 9३$8 5662101, (70१ 11 

टपा ए€्ला (11016 णना ज कशाय 22 0वलाप्प्2ा'§ 
{71तासातपभा प्र भारतऽ 6४९०16त् प 1656 फजत्ऽ, 
२ 



१८ श्रीसयाज्ञीगौरवभ्र॑थ 
५ ~ ~ ~ ४ + ^ ^ +^ + ५ + ~+ ५५ ~ ७ [ने ~ ५ ^ ~» ५. न 9५. ५ ~ ^ ५ ‰ = # ऊ 80१ 

11115 पल्ण्णौला) 10 ऽफञला आत प्ागण्यह्ा1685 
7116110, प्ण1ला 12४८ एदल [प जपद्ीाठण( € €$ 101 29 
प्टा्टाला ज 15 {16, 2८८ गाङ व्वृच्माघ्व् 0 115 9ञञजा ग 
11601162.11118् लापा 10 गला§ अत् €806€61211र 0 115 गी ल्ल ५, 
214 €श्छा$ भकार 15 562ट्त् 10 (तष ० {1115 ल्तवप- 
21101. {0 566 परऽ प्र 1111655 १6६८ 2, पद्मः 0 जाः 2 
०१९५९८८९ लालया ॥ ॐ) [पाग कदा 9 5121 ठत 
€१€ा) 7 2 पाः तलनारज 115 ऽल्ार्८८ , 10 2६८11 715 

ल{711€ 7171त् पणार ठा गात् लनल प्रज गार {16 गृण०- 
{11216 1€1716त् 9 प॑ {1€ (्ना८ाला€ अृएा८श्चधला ज 11 आ {19 

गिता) 9 ता €वप्८21ण्€ 001६{ 1८इज्जगाा {0 16 वलकरा ग 
07८" ८०1८ ्71€त् 15 [71त९८्व > द्व्८1ला 17) 1151, 

1115 370 वाता तवटता658 95 1805 ॥1€ 1८५5 01 0४05. 

411110४7 2 71311 ° [7011 त्त् 18त् |]प्तद्वाालाा, 111८ 

21121212 ए३5 1६८1 01९ 110 ८छप्रात् ५ ण्णः गुणठजत्तला, 
2160 {€ 15 €ा17125 पा)1वृ्€ अआ7101् [10121 [11116685 111 {119 
{०[लाभ्णा) ज गुणपा10ा05 ८०गी{ शा 10 1115 एषा. [€ 125 111८५ 

21 31111 111६5, 38$5 2/7, 56621711, 10 11€21- {16 1101651 ४1८७ 
9 0{{7€ा {0€ा1. ४५121 € 125 21४४2४5 06€11211066 15 {12६ 116 
91121] € 01४1166 ए 1€ &1४९८5 2४ ; आत् एल70&, 11 
1115 परा ०5, 1081621 21त् वाहा *€, {€ पत्वा जार 
0९ (्०ण7८६्तं ४ {€ दखल ज 015 जृण[गाल€ाा*ऽ (पि 

16980111 {0 &ऽ, {1115 अ111 ० ललम्ता 15 दडलाा{116त्त् 
111 016€ 9 15 व्पटपा @7त€ा5 111{6€ाा1वट्व् 25 2 पात 0 119 
गीील्लाऽ) 771 ए11160, कटि {५ {16 पदा ज वार्ल्टुला८८७ 
9 00111100, € ऽ$5ऽ . 7 5017116€ ९8569 ‰ए]1ला€ [ऽ प्ा्110€७9 
125 (लाभा प्लुा20ा)9ऽ छा (0ाश८ालाऽ ग 115 0पा), 
9€ $#€105 10 {€ [८577 (८त्छ्ाप्ालातवदड््रजाऽ ज {16 111्06€ा 
< 0612413, ल्ल ० ज त<€€1८८ 10 राला (09) छा 11 
तला 0 ६६७ (ल (2021165 शात {6 210 [ला 10 5110 
1€5प्1§ 71 लाः उष्णा 2, 50 {1121 11८ 112$ 10 ०८ ५15. 
6001286 {0 फ211{ ज ऽफरीलला{ [भप्त€, त 0€४€ 115) 
10 €ण्ला, 10 €श€55 115 0 ५1९ फ्5, €) णाल) ग 
52161101 2221151 {11086 ४1€प४५§. + 

"षि मी ग 1 1 

१ [16 ह्णा गं 29१0018 ?. 58, 



संकीणं रेख १९ 
+ ~+ ^~ ^+ ^~ ^ ^+ ^\ 

[1 1115 [भ रए21€ 11 27त् 17 211 115 50८2] प्रलल्०्पाऽ€, 

{716€ 32116 08 वा्ा7तृ€ता1€58 271 (गल्य्16८ 5गा1त् 1६५९०16 
६१५ 1115 501161{पत€ लिः †1€ ए1€पछऽ ° 017 लाऽ, 115 प<{लि€0८९ 

10 0011015 ताण्डाहला{ 10 115 01, 21त् 115 १1870258101216 
©001तपल ज €ण्डाङ €ावृपाा$ 21त् तलात् १८००6, € 0116 

2 {16 &१€२८8६ लुान्ा15 9 1115 € त्ात<ालय, 1161 211 10 
216 [71४11९६९ 1० 2४८ €0112€[ पए) [वा आा1051 [प्ा1€त्1- 

161 $ 2]1{)1€615{€. 

1118 रशा्ा०णऽ गक 1९८९. 

1{ 15 710 ऽपाा111 {021 2 1158 [00556551 5४८} त) 
€ {1€7716| $ 01086 81५ €817011८ 0फठनरः आआजणात् 112४८ € 

1९11060 {0 व्ल7हठतऽ 1121165 116 52.16 अगा ज (गलः ८९, 

षात् ना 1015 एनुर्ला 71 116 व्ण [1716110165 पावय. 

19118 {€ तट €1€€त5, = ̂1(716पष्ट।1 82708 15 (1016 
{1121 {0्ा-01115 प्रात, 20त् 1176 (2021212 ४2५ [01६ प 
17) 01100] ऽ{्लप्ष 11 {€ त्तातातत्त शमि) 1€ 025 50168 
0 60111108 10 शटा 1180४ तलिला६ (लदहला15 21त् ८2565, 

तप् वलााषहलााऽ पाशा [25 212४5 0८) 2 1९१1016 
2 1115 [प1€. «1116 116 005€ा५८5ऽ 111८ ताता (65 
210 लाज 75 1116 11{€५ पालौ 1115 त्ापतत्त ऽपण]ल<§ € 
{द॥ ज [170) 1€ 2150 {91011565 {1€ (211ग11711€त81 {<5॥1- 

४३15 51 [पिा{[ला17107€ 102 त€ 2 112171त560116 €गाप्ा पाला ६6 

{11९€ ©081 ० 16002110 {€ [01112 125}10, {1€ &€2{ 71105- 
१६ 9 {€ (वष, 11 1908-1914. [7 उतता(जा {0 115 [- 
एग, 16 025 212४5 0६61 2 {टला पतला ज (नगा109ः2- 
{1४८ {16010 27 76116 1119०» 37त् 1125 {हा [ाञाप्र 

१८1४९ 81{€])5ऽ 8 ९1105 {1169 {0 [ला1०{८ {76 ऽपतङ$ आप7प् 
एपाऽप्रा पलाला [0151116 (115 {नलान्मा८९) 116 025 {€750- 

17211 स्टार € ला1द्ा0ााऽ [[0रटल््ला८९७) ॐत) 25 16 01८८ 
1177051 (€ तप्त व ष्ट्रा (<छपात् ज 52 ल्ल व 

{110 {116 ४€त2.5 7110€ ठप्10ा1811*6,) 0 {1€ 5016, 0 (11£ 

स्का) जा {1€ ~ ५681112. उपा णाला€ € 2218212 128 
21४25 [त १८77116 1९ रऽ 2200 अगला प्ल 1 710 पाटल 
था) फर 128 06 प) 1५5 (209291६ 2221715; 02506 एत् 



२० भीसयाजीगौरवप्रंथ 

ऽघ0€18{1010115 2त् [{८णाम्र§ पणौला€ {€ 2्णऽ€ ग वलन 

81त्] (लाला), 11611, 235 € 525, "001 {६८त5 5८] 
11161765 871त 21165 [16516121 ५५३5 601८€17€त्. परिल 

00९8 {1€ [0५९ 9 {1€ गदा्ातण5 ताला§ ५१110 21 0116 {1116 

एए€ा€ 70211118 0्ला 11€ (0पाा्ि $, (16 पप € {7211९ 
5210 1{}1€ 27212 11) 1904, * ^ 2100 11 गाप 12५९ 

50116111 {0 58$. प्रि€ 110 पा7्टातलाऽ 11€ {0 1610 119 
लठ ऽ 15 2 5281111, [प्र 7161 € एए]0 70६८0765 > ९ 10 

२ ४०1त 12.00घ्ा छा 1€8[0510111{९. ^ [टाटा तिज) ० 
111६ 00 116 € एटा 111€ ०५८ भात् 27८ ग प्लान 
(0111त् [अतर € (016€1\€्त्, 

0115 1.056 01 तािादाषड, 

४४ 1116 प्18 (त1111€55 1125 21५04४5 {1056760 समप०91€ 
{11€710511705 81त् [185 02111121] 11206 1021)$ {1161105 19 
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री. महाराज सयाजीराव गाथकवाड यांच अभिनंदन 

( छेखक्षः- घ्रीयुत नरस चितामण केट्टकर, बी. ए. एलएल्. बी. 
संचालक, केसरी ब मराठा, पूर्णे. ) 

श्रीमन्महाराज सयाजीराव गायकवाड यांना सत्तरावे वषं संपन 
एकाहत्तरावें लागत आहे, आणि त्यासंबंधाने एक मोठा महोत्सव होणार आहे, 
हँ रेकून कोणासहि आनंद श्ाल्यावां चन राहणार नाहीं. श्रीमंत सयाजीराव 
यांच चसि्रि मोठे बोधग्रद आहे. त्यांत पहिलीच गोष्ट ही की, दैव अनुकर 
असून अंगी कर्तबगारी असल्यास या जगांत रंकाचा राव होऊं राकतो. मन- 
माडाहून माटठेगांवास जातांना अनेक वेव्छां मला दुखून श्रीमंत सयाजीराव याचे 
जन्मस्थान व मूढठच्या घरचे खेडे पहावयास सांपडर्टे, तेथे आज दुरूनहि 
दिसतीर एवढथा मोटा इमारती उमारटेल्या आहेत. पण या गांवाचा हा 
जो असा भाग्योदय ज्ञा त्या मानानं पहातां बडोदे राञ्याचा भाग्योदय 
विरोष म्हटला पाहिजे. मी पूर्वी मालेगांवास जाई तेब्डां तेथीर एक वृद्ध 
वकील रा. आवासाहेन गुप्ते ( ष्टी ते कैलासवासी ज्ञाठे आहेत ) असें 
सांगत की, श्रीमंत सयाजीराव यांचे वडीर बाजारहाटाकरितां मालेगांवास् 
आटे ब त्यांचेबरोबर श्रीमंत सयार्जीराव हे यान मृ म्हणून आठ्ेठे 
आपण पाहिरे होते ! ही जर त्यांची आस्वण खरी म्हटली तर ^ पुरुषस्य 
भाग्यम् ›› हयी म्हण अतिशयोक्तीची अशी मृ्व्ीच ठरणार नाही. पणया 
गतकाठीन स्थितीची आठवण इतक्याकरितांच करावयाची की, महारा्जाना 
जे एश्वर्य देवाने प्राप्त करून दिले व्याचें त्यांनीं चांगरे चीज केटे. 

श्री. सयाजीमक्षाराजाच्या पूर्वीच्या कारकीर्दच्या रोवटी बडोदयाचें 
राञ्य संकटांत सांपडले होते, व संस्थानची उवां काय वाट रखगणार् अरी 
प्रजाजनांना मोटी दिता बाटत होती. पण श्रीमंत सयाजीराव यांच्या दत्त- 

विधानानें नवीन इतिहासाखा सुरुवात ्ारी, व तो सवं इतिहास कऋमानें 
प्रगतिपर असाच आखा. बाक्छपणीं महाराजांना शिक्षण मिनट तें इतर 
चार राजपुत्राप्रमाणेच मिव्टें असे. पण महाराजांची बुद्धिमत्ता चांगटी, 
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व त्याहपिक्षां हातीं आलेला राज्यकारभार करण्याविष्यीं त्यांची आस्था 
व दक्षता हीं त्याहून अधिक, यामु आज दहिंदुस्थानांतील सुधारटेल्या 
देरी राज्यात बडोदाची गणना करतां येते. श्रीमंत सयाजीराष यांची निर. 
निराज्या ोकानीं छिहिरेटीं चरर प्रसिद्ध आहेत; तीं वाची असतां महा- 
राजांनीं आपल्या हयातींत राज्याची सुधारणा करी केली हें दिसुन येईल. 
सवं खात्यांची पुन्धैटना करून प्रस्येकांत कांहीं ना काही तरी नवे व 
चांगठे दाखल करून त्यांनीं तीं कार्यक्षम बनवि्छी आहेत, आणि यामर्केच 
त्यांचा राज्यकारमार जगांतील पुढारर्ल्या रष्टष्या तोडीचा बाख आहे. 
स्वतः नीट पाहिल्यारिवाय, तपासल्यारिवाय कोणतीहि गोष्ट होऊं चाव- 
याची नाहीं ही महाराजांची आस्थेवाईक संबय इतकी इढमृक आरी आहे 
कीं, हष्टीच्या उतारवयांतहि ते स्वतःच्या अधिकारांतीठ प्रत्येक काम आमू- 
लग्र पाहतात. एखादी टहानश्ी संस्था म्हटली तरी तिचा कारभार श्रमाचा 
होतो. मग बडोदाएवदढे मोठे राज्य, त्याचा कारभार करणे हे किती श्रमाचें 
काम होई याची कल्पना कोणाखाहि करतां येईल. 

सवं खात्यांत महाराजांनीं सुधारणा केल्या असल्या तरी शिक्षणखाते, 
सुधराई खातं व ज्ञानवृद्धि खाते या खात्यात ्यांनीं ज्या सुधारणा केल्या, 
त्या त्यांच्या प्रगतिपर प्रवृत्तीच्या विरोष बयोतक आहेत. अशा सुधारणांत 
असं लक्ष घारुणारे संस्थानिक हिदुस्थानांत पुष्क्छ सपडणार नाहीत. सामा- 
जिक सुधारणेच्या बाबतींत तर सयाजीराव महाराज यांनीं आपल्या इतर 
बहुतेक वंधूना चांगंच उदाहरण घाटून दिरे आहे. महाराजाना मेदून 
व्यांच्यारीं बोरुण्यासवरण्याचे प्रसंग मटा अनेक आङे व त्यांत त्यांनीं प्रकट 
कले प्रगतिपर् विचार रेकून मलय बरेच आश्वर्यं वा. 

देरी राज्यात प्रजेखा नेहमीं एक भीति असते की, न्यायदानाच्या 

कामांत राजा स्वतः होऊन फाजीर लक्ष घातो कीं काय ° म्हणजे न्याया- 
धिराच्य मनावर वजन पाडून पक्षपात करवितो कीं काय? मोटय 
राज्यात अरा गोष्टी होण्यास अवसर कमी असतो; तरी पण कित्येक मोख्या 



संकीण रेख ३७ 
थ 0 १ ८. 0. 4 ८.८ १, का पक प 

राज्यातन अरा गोष्टी खल्या कानावर येतात. म्हणुन या कामीं श्रीमंत 
सयाजीराव महाराज यांनीं जे धोरण देवि आहे, ते सर्वस्वं स्तुत्य होय. 
आपल्याविरुद्ध न्यायाच्या कामात राजा हात धाकुणार नादी, चुक श्ञाटीच 
तर ती न्यायाधिशाचीच होईंर, असा विश्वास प्रजेला असर्णे ही फार मोढी 
गोष्ट होय. 

त्रिटिरा सरकारशीं संतर॑ध ठेवतांना महाराज निर्भयपणे ब स्वाभिमान- 
ुद्धीने वागतात असेहि आम्हीं ` कटे आहे. ह गोरमेज परिषदे पुढे फेड- 
रेशनचा जो विषय निघाला आहे, व्यासंबधानें महाराजांनीं फेडरेशनला अनु- 
कुर असेच धोरण ठेवले आहे. सर्व हिदुस्थानांत एक व अविभाज्य, आणि 
हिदुस्थारनांतीक सवं प्रजा एका राष्टरंतीर प्रजा अशी गोष्ट षडल्यास किव्ये- 
काच्या मते आमच्या राजेरजवाडयांचें ेश्चर्थ, वैभव, नष्ट होईट अरी भीति 
वाटत असे, पण स्वतः मला ती भीति वाटत नाही. सत्तेचं भूषण राजे- 
रोक मानोत; परंतु वुद्धिवैमव व प्रजप्रेम यांच मृषण हेच राजेलोकाना खरं 
भूषण आहे. आणि आज जिखा रोकडाही म्हणतात ती उदयां जन्माला 
आली तरी, सामान्य बुद्धिमान व॒सुस्वमावी राजाछा तिजपासुन मुर्व्च 
भीति नाही. असो. श्रीमंत सयाजीराव यांना आणखी पुष्कठ्छ वर्षे आयुष्य 
रामो व त्याच्या हातृन आपल्या राज्यात आणखीहयी सुधारणा घडोत, व 
तयां्या हातृन स्वतःच्या प्रजेटा अधिकाधिक हक्क प्राप्त होऊन तसं करणे 
हे कसे राह्याणपणाचे व भूषणास्पद आहे, ह चांगल्याग्रकारे निदरनास 
येवो, अर आदा प्रगट करून हा ट्हानसा ठेख संपवितो. 
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दे शाभिमानी महाराज 
(टेखक.-श्रीयुत भगवंत बट्टवंत पाटेकर, संपादक, “जागुत्ति", बडोदे.) 

या देशामध्ये ्हानमोटी सातदो देशी सस्थाने आष्टेत. त्याच्या अधिपती- 
कड़े नजर फकली तर आपण स्वतः व आपटे कुटंब जाणि फार तर आपटे सस्थान 

याच्यापरीकडे ज्याच्या विचाराची धाव जाते असे कितीसे यजेमहाराजे ब नवाब 

आपल्याला आद्यून येतीट १ आज देराच्या पढे कोणते महत्वाचे प्रभ आहेत, 
राष्ट या नात्याने रिदुस्थानाचे जगामध्ये कोणते स्थान आहे, जगाच्या सस्कृतीच्या 
इतिहासामध्ये हिदुस्थानाने यापूर्वी जो स्ैकिक व मान मिव्छवित्म त्याव्य अनु- 
सरून त्याख सप्रतस्या युगात राष्टूमाख्केमध्ये जर पनः मानाचे स्थान प्राप्र श्चाठे 
पाहिजे तर॒कोणकोणत्या बाबतीत त्याने आपली सधारणा केली पाहिजे व ती 
कोणत्या दिदोने केटी पाहिजे, याविषयीचा विचार उ्यानी केलं आहे, असे 

देशी सस्थानिक हदाताच्या बोटावर मोजण्यादतके तरी आदटलतीर किवा नादी याची 
रका आहे. प्रस्तत काटी वेगवेगन्या विचारक्षेत्रात जी विलक्षण राति ्चाटेटी 
आहे तिची स्थुख्मानानेहि कल्पना फारच थोड्या सस्थानाधिपतीना असावी असे 
त्याच्या बोलण्यावरून, वागण्यावरून व राज्यकारभारामधल्या व्यास्या धोरणावरून 
म्हणावे लागते. वैयक्तिक चैन व॒सुखसोयी याच्या चावतीत च्या पाश्चात्य सुधा- 
रणा ्चाल्या आहेत ˆ व॒ ज्याची साधने उपलन्ध ॒ज्ञाटी आहेत त्याचा परिचय 
या देशातस्या राजेरजवाडद्याना नादी, असे नादी. पाश्चात्य देरातला प्रवा- 
सहि किव्येकानी केरेत्म आहे. मोटरगाडया, विजेची रोषनाहं, कपडयाल्त्याच्या 

फेगनी वगैरे आधुनिक गोष्टी अनेक सस्थानाच्या राजवाडधामध्ये दिसतील. परतु 
चाकी सवं गोष्टी अगदी जन्या का्ापासुन चालत आलेल्या वहिवारीप्रमाणेच 
आद्यून येतीक. राज्यकरारभारामध्ये अपरिहायपणे काही सुधारणा ज्ञाल्या असतीर 
तेवढथाच. परत त्या सधारणाचे श्रेय सस्थानिकाना देण्यपेक्षा त्याचे निरिश सदछ्छा- 
गार, सार्व॑भोम ब्रिटिदा सरकार, आणि आधनिक परिस्थिति यानाच द्यावे ल्रगेख. 
ज्या थोड्यादया सस्थानिकानी स्वयस्फूर्तीनि आपल्या राज्यकारभारात सुधारणा घड- 
वृन आधुनिक य॒गास शोभेट अशा प्रकारचे स्वरूप त्याला देष्याचा प्रयत केद 
आहे त्यात आमचे परमपूज्य श्री. सयाजीराव महाराज याची प्रमुखत्वाने गणना 
केटी पाहिजे ब त्याप्रमाणे या देशातील सवं प्रगतिभिय लोक आमच्या महाराज 
6 
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साहेवाची गणना करतातदि. आपली स्वतःची योग्यता वाढवृन षेण्यासाठी,सलामीच्या 
तोफाची सख्यां वादविण्यासाटी प्रयत्न करणारे सस्थानिक बरेच आदवतील, तसेच 
आपल्या पृवंजाच्या वैभवाचे स्मरण ठेवणारे व तसाच मान आपस्यास मिन्ावा 
यासाटी क्लटणारेहि सस्थानिक पष्क आहेत. परत हिदुस्थान देद्यायच्या पूर्वं वैभ- 
वाचे स्मरण ठेवणारे आणि त्याच्या सवांगीण प्रगतीची तमय प्याना लगृन सादिली 
आहे असे सस्थानिक फास्च विरा. आमच्या महाराजसाहेबाचा हा विदोप अस्यत 
महत्वाचा आहे. हिदुस्थानाल जगातल्या राष्टुमाल्िकित जर मानाचे स्थान मिव्टाले 
नादी, व्याची सवं बाजुनी प्रगति श्चाली नाही तर हिदुस्थानामध्ये उ तर्भूत ्येणाव्या 
सस्थानाचीहि प्रगति होगे गक्य नादी आणि व्या स्या सस्थानास्या अधिपतीनाहि 
जगातल्या नरेद्रमडव्ठात वहुमानाची स्थाने मिकणे इउाक्य नाही, याची जाणीव 
आमच्या महाराजाप्रमाणे फास्च थोडा सस्थानिकाना असेल. स्षस्थानी हिदुस्थान 
व त्रिरिर हिदुस्थान हे एकाच हिदी रा्टाचे दोन भाग असन राग्यपद्धतीच्या बाब- 
तीत सध्या ते एकमेकापास॒न भिन्न असे तरी त्याचा आत्मा एकच आहे. हे दान 
भाग परस्परापासून अगदा अक्ग ठेवणं गक्य नाही; व -ष्दी नादी. ज एकाच भवि- 

तव्य तेच दुसन्याचे. हिदुस्थानच्या नव्या राज्यघटनेत जी एक महत्वाची सधारणा 
होणार आहे ती "फडरे्नः दही होय. व्रिटिय हिदुस्थानचे वेगवेगचेे प्रात व देशी 
स्थाने याचे फोडरेगन श्चाल्याने सघरीत हिंदी राष्टाची निरिति देणार आदे. ब्रिटिश 
साम्राज्यातगत ददी स्वराञ्याची कल्पना गिरित्र हिदुस्थानातीट राजकीय पढाय्याच्या 

मनात ज्या वेढ्दी आली व्यावेद्धेपासुन जर कोणत्या हिदी सस्थानिकाने व्या कल्पनेचां 
परस्कार केत असेल तर तो आमच्या महाराजसाहेवानीच दोय. श्री." सयाजीराव- 

महाराज याची आतापर्यत वेगवेगन््या सावंजनिक प्रसगी जी मापणे ज्ञाटी 
आदत व्यातील वबहुतेकामध्ये राष्टीयत्वाच्या कल्पनेची विपयानुगोधाने कमीजास्त 
प्रमाणाने छाया परडटेखी आदन्यृन येडंल. किव इ्खा श्री. महाराजसादेवाच्या सवं 
भाषरणाचा साकस्याने विचार ॒केस्यास राष्ठीयत्वाची उदात्त, व्यापक व॒ स्वागसुदर 

असी कत्पना आपस्या दीष्टसमोर उमी रादाति, असे म्हटल्यास अतिदायोक्ति 

होणार नाही. ज्या कान्टी देशातले कित्येक नावाजलेटे राजकीय पढारीसद्धा राष्ठीय- 
प्रगतीसव्रधास्या एकागी कत्पनाचे प्रतिपादन करीत होते, त्या वेखी आमच्या महा- 
राजसादेवानी लोकाच्या समोर ॒सर्वागस॒. २ राष्ठीयत्वाचे ध्येय आणून दिले दते, 
आजमितीसहि श्री. महाराजसहिवाची किव्येक वरपूर्वीची भाषणे नवीन पिद्ीटा 

मागंदशक दोणारी आहेत. मदाराजसाहेवराची ब्रद्धि सर्वंगामी आहे, त्यानी वेगवेगन्नया 
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परसगी तज्ज्ञास रोभतीर अशी खोर विचाराची व अगदी नव्या माहितीने भर- 

खेली भाषणे करेली आहेत. त्यापेकी देशाभिमान व राष्टीय दृष्टि याच्यासबंधाच्याच 
भाषणाचे थोडक्यात समाटोचन करून महाराजसाहेबाच्या विचारा्ी रूपरेखा 
येथे वाचकासमोर ठेवावयाची आहे. 

गाष्ाची व्याप्ती व सामाजिक दृठ्टणवठ्णाची आवद्यकता. 

१९०३ साटी खहोर येथीर इस्लामिया काठेज पादावयास गेल्या वेन्टी कालि 
जच्या मडन्टीने महाराजाना सत्कार करून व्याना दोन राब्द॒बोखण्यास विनति 

केटी, त्या वेग्ठी पृवेतयारी नसता महाराजानी जे भाषण केटे स्यात कलिजच्या वतीने 
रोख अब्रदुल कादीर यानी महाराजाना देदातील हरएक प्रगतिपर चल्वन्ी- 
विप्रयी वाटणात्या अगत्याचा उष्टेख केला होता. त्यात अनल्भन महाराज 

म्हणाटे, “ माञ्चे लक्ष व॒ अगत्य एकाच प्ातापुरते कवा एकाच समाजापरते 
मर्यादित नाही. देशाचे वेगवेगखे प्रात आणि देगातले वेगवेगचे समाज याचा मी 
भेददृष्टीने विचार करीत नाही. ते सवं एकाच रष्टाचे अवयव आहेत या दष्टीनेच 
मी व्याच्याकडे पातो. या घटकाची सधारणा दोन ते पृर्णावस्थेस पाहचले म्हणजे 
ते ज्याचे घटक आहेत त्या रा्टात्रहिं -रणावस्था प्रात क्ाटीच पादिजे. याकरिताच 
हरएक चागस्या चव्ठवव्टीला व सस्थेतख उत्तेजन देण्याची माद्ची इच्छा असते. ?? 
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111511111107) ) एकराष्टीयत्वाची वाद स्लाली पाहिजे तर वेगवेगन्या समाजामध्ये 
दव्णवचव्छण वाद पाहिजे, केवव्ट वररच्या एकोप्याने भागणार नाही हे १९१० 
साली म॒ब्रहं येथे आयन बदरहूडतफे महाराजाच्या सन्मानाथं ते विल््रयतेहून 
परत आङे असता एक थाटयाचां सहभोजन समारभ श्चाल होता, व्यावेन्डी पर, सर 

नारायणराव चदावरकर यानी केटेल्या स्वागतपर भाषणास उत्तर देताना भ्री.मदाराज- 
सहेबानी आपल्या छोटया पण सदर भाप्रणात उककृष्ट रीतीने प्रतिपादिखे. महाराज- 
साहेब म्हणाले. ^“ सहभोजनाप्रमाणे दुसव्यां करानेहि साणसाचें एकमेकाश्ची सघटन 

दात नादी; अशी माञ्ची समजूत आहे. एकर्ठीयत्वाची निमिति करणे हे 
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आमचं अत्युच्च ध्येय आहे असे मी ` समजतो. हे ध्येय सिद्धीस जाण्यासाटी 
सर्वाच्या भावना सारख्या चास्या पाहिजेत. आणि तसे सामाजिक दब्छणवटणानेच 

घड्न येडल. अशा प्रकारचे सामाजिक दन्णवटण आणि समरूप भावना याच्या- 
खेरीज कोणत्याहि समाजाला भरीव प्रगति करण्याची आशा ब्ाछगावयास नको. 
( [ {110 [ला€ 15 71011108 11121 11185 {€0]21€ 107 
71016€ 1121 एग्ट्म्ा7& 0169 2{ {€ 58106 1201९. 1 

60181त€ाः 1116 &7€21€5॥ 1068] शि पऽ 15 {0 गि 2 
1211012111* 0 21181 11115 1468], 5€1111716015 51011 

06६ अता; भात् {81 (लाताप्ठा लता € 236116० [४ 

80612] 17116€1८0पाऽ€. दपि (गप्रा 81 100६ गि फशात 
10 500851211121 [10655 11716 ऽप्ट) = 11711ला८०प्ाऽ€ 
214 [का = ऽला{10€ा015. ) आपल्या समाजाचीं प्रगति राध्रीय- 

त्वाच्या पायावर लाटी पाहिजे, जुन्या घातक समजती क्लगारून दिल्या 
पाहिजेत, सामाजिकं दव्छणवच्छणास्या आड येणाय्या चालीरीति व पवंग्रह॒ राकून 
दिटे पादिजेत, स्त्रीपर्षाच्या रिक्षणाल् किंवा साधारणतः प्रगतीखा अडथव्ठा कर- 
णाय्या रूदीचा व समजतीचा त्याग केला पादिजे, परतु आपल्या परपरेत ज्या काही 
चागस्या गोष्ठी असतील त्याचा सामाक करावयास चकता कामा नये. युरोपियन 
चालीरीतीचे अंधानकरण करण्याची आवद्यकता नाही. जे चागले असेर ते 
ध्यावे आणि जें वाट असे अथवा जे राष्ठीय जीवनागी जन्छणारे नसेल त्याचा 
त्याग करावा. पराणसित्येव न साध सर्व॑म् । न चापि सर्वं नवमित्यवद्यम्. › 
( ‰४ 1116 €श्चाग {170 शण 10 ५15८ तात् 1110 1६511 ला] 

{01 णा तई 11 211 0ति ऽप€ाः5{1110105) (पाऽ 204 

{761५166५ ला = लिला 50618] 111 ८्८पा-ऽ€, 171€त6 

€८21101 17 €11[1द 56 ज 1910 &€1€721 {07655 
35 ठा द्तााल्ञङ् 10 ट्वा 10 70717] 112{ 24८ 

70८55 50०2414 6८ 22477 4द्कं 0 व 17110174 ®व57ऽ. [7 

11€ 71211018] 11841015 9 [71012 ॥1€€ 27€ 1021 &००तै 

1111115, {0581014 प्राश्ा$ 11016 पता € 7621156. 1.६ पऽ 
7लस0ला0एल्य, (लाला), {8६ 10 30) 8) [0७ल 

्ागला भाङ् वात् 1156 1ाह्लाट्लापभाङ् आत् 7002] 170 {€ 
$6०1€ ॐ 12110115, 1 1{ 125 70 168 शि 115 (प्फ 

ध 21011015, १०९७ 701 6171311 पा} 7€रलाल€ा0६ 2400112) 
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211 {1121 15 &००५ 27 एद्वरण्धि] 17 15 छ्य [आऽ प्रौगा5, 
11910 वात् [1[लदावापा€ ,..---...नन [६ 15 6 7८८८्इ७्अाड् {791 
५४९ 5{10पात्ं णिााताङ् 1ा1{2€ 21] णा ०ृटभा प्राभाालाऽ 2त् 
५0510118. [.€६ पऽ 240 ६€ &०८प आत पर्प], अत् 
€50116प 21] 1118{ 15 2त ॐत ०0]ल्ललाधा€, 0 [1८ 
4112. € 05 प्ा{ट्त् {6 छपा 11211072] 116. ) 

ज्ञानप्रसार केवट मृठभर खोकांसाटीं नादी. 

रा्टाचा उत्कषं अज्ञान कायम ठेवृन केन्हाहि साधता येणार नाही, तसेच 
जानाची द्वारे मुठभर लोकानाच खली असता कौमा नयेत, तर ज्ञानाचा प्रसार 

देशाच्या कोनाकोपन्यातून श्ञाखा पािजे. ददुस्थानात्म इतर सुधारटेल्या रष्टाच्या 
पक्तीला बसण्याचा मान मिन्ठावा अशी देशातील सर्वं ल्ञोकाची इच्छा असली 
पादिजे आणि त्याकरिता सर्वोनी प्रयत्न केठे पादिजेत. असे पयलन करणे हे प्रत्येकाचे 
कतव्य आहे व तते प्रयत्न करण्याची सपि मिन्णे हे भूषण आहे असे प्रयेकाला 
वाटे पादिजे, १९११ साली बेबे संनिटरी अंसोसिएदानमध्ये भाष्ण करताना 

श्री. महाराजसाहेबानी सावंजनिक आयोग्याचे नियम, साधने व॒ त्या प्रीत्यर्थ 
सघटित प्रयत्न याविषयी विवेचन करताना वरील विचार व्यक्तं केरे होते. 
( ५५४/€ ४191 10 ऽ€€ {7419 {४{€ 1€7 1051 [13९८८ 17 †{€ 

५०1८118 ज 17€ 71811015 ॐ (€ फलति, [६ 15 उपरा वप) 

0 प्रा [11,*1168€ {0 एला {0 {18 €ात्. [६ पऽ 56८ ६0 11 

{1121 छपा €नजि{5 कट पठा ग उपरा 1111 एपाए०७९. 
1011716 पऽ 15 8 वत्राः 11६ ज [€ण्ला1{801€ ऽरपलि11 

210 ५6211. 3८111८८ र€ा§ 15 2 71९2115 $ 1116 ४९ 

1112 171 5017116 ५€&7€€ 206 11 छपरा (षरा {171८ 11871 {015 

ता{ए1685. (लाला) [ 20068 (0 ण्ठ अ; ६0 पा 

{€110प-८० तात्रा), 10 21 फ 110 {0४6 1४ (्0प्ााप्र $, {0 ५0 

211 {112६ 1165 प1{11111 111९ [005810111{1€5 ° 0 पाता €1त€8श्छणा 

†0 ॥३1€ 11111 1110 € तश्र [0136८९5 ग छपा 121, 0 
<का7ङ् [006 पत 1)9["06889 10 106 पत€अएक्ााह अत् 
प€{6116€4..) 
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स्वतंत्र बुीनं लिजार करण्याचा उपदेशा 

मनुष्या जेणेकरून आपल्या जन्माचे सा्थ॑क्य करिता येल असे कायं 
म्हणजे आपल्या देशातील किंवा समाजातीर स्ेकाची सेवा हे होय. 
( {1116 {68६ फर 11121 2 17211 211 ०0 15 {0 ऽ€ा-१€ 1115 
011111101111$ 210 [६० ) असे महाराजसाहेबानी अनेक प्रसगी 

चव वेगवेगन्न्या राब्दात बटन दाखविरे आहे; परत॒॒ल्ोकतेवा करण्याची 

पात्रता अगोदर प्रास्त ्ञाटी पाहिजे. ही पात्रता येण्यास लखोकरिथतीचे यथातथ्य ज्ञान 
असण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येकाने स्वतच्र॒बद्धीने विचार करण्यास रिकले 
पाहिजे. हे १९१४ साख्च्या डिसेवर महिन्यात बडो्याती सयाजीविहार क्ट्वामधील 
भोजनसमार माच्या वेग्टी स्ञाटे्या भाषणात महाराजसाहेबानी मोजक्या पण परिणाम- 
कारक राब्दात सागितटे, ते म्हणाटे, ^“ {{11€ [2९ 7<ाटा€त् 10 716 

25 (8 [€व्ला [वादा ऽ0लाा$. [ 12021:€ 70 ऽप्ल 
©18172 गि 711$5€{> प्रि€7€, 311 2{ 21 (065, 1 ० 
8[€2४ 0111 0 रार्ऽल्१ रा 1511108 ए {05111011 {0 2तत् 
फ€111{ 10 पष पलतऽ, द्ि्ण्ला [€ ठता 0 [ए€ा50ा12 

1007611 छा 2111) 06 52४८ ए {6 एन्ड्ला) < {16 
7101871 फ1)0 2तता€5868 छत. (ऽ शणप्राः 0 ]पध्तहा11€11 

21प४३$ऽ. ए प0[0€ 18 710 [02851118 11100] 8 1ला1101€ 

11016821 [00 2{ {11€ 01669 9 णएण]र {ला€, 210 25 

1161) 25 [021018, 5{0त ङ {1€ €1€1160{5 ० ए 1116]1 शठा 

506161$ 15 ©011[205€त, 115 €11€85 216 161५1८८5, 115 

25165, ©015{6175) 2710 66645. {{ 25 8 (€्७प]† ग णण्पा 

9110 ए01 त 2.11$%{111& 2 १२९, 1€ा1 [111 10 1 

111 11171 27 1118110, 11, 0) {1€ गलया 19्1त्, ४०1 216 

{06८व {० 116 (गालापला) {1121 ा€ा€ 15 100८1 116] 15 
15616585 27त् 113, {0€0, 25 $0प 10च्€ एठा (छपा) 
25 0५1 2716 पलाला्ा0व् 10 ए्टण्ला। 1€ाः १६८०४, एटा 
०561९९5 27 प5८गअत 11 ). वरील उपदेशामध्ये विचारी 
देशभक्ताचे कतव्य स्पष्ट॒रउाब्दात प्रतिपादिटेटे आहे. गतकाल्मचे पोवाडे गाणे हे 
काही ख्या देदाभक्तीचे लक्षण नन्हे. त्याचप्रमाणे आपस्या देशातीर बय्यावाहंट 
सवं चालीरीतीचे व समज॒तीचे मडण॒ करणें आणि इतरापासुन आपल्यास काही 
शिकण्यासारखे नाही असे मानणे व तसे स्काना सागणे हा खरा देशाभिमाने 
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नब्डे. १९२४ साली बनारसच्या हिंदु युनिन्दर्सिटीच्या पदवीदान समारंभाच्या वेष्टी 
त्या य॒निन्दसिरीचे चंन्सेलर या नात्याने भाषण करताना श्री. महाराजसाहेवानी 

दिदुधमं व द्िंदुसमाज याच्या जीवनकल्हात॒टिकाव ल्गण्यास, दुराभिमानाचा 
व्याग करून समाजशोधन करणे कसे आवदयक आदे,ते पुदील रान्दरात दाखवृन दिेः- 
“ [ 06116४९ लातत 112 11 15 लार 08 07 
115 प्रिाततऽ 10 गाल नाता 1008€ 110 स्नापनं 

011) 1710 जधा €ताऽ {116 एलारट्तला5 ज उपा 10251, 10 

21{110प्1{€ ©प्रा {1€8€101 ८2111685 {0 07 {91 ा€ 10 11५९ 
प्रु) {0 ता {5. [€ पऽ € {127 10गत्ता18 {१68 
580071€ र 11) {€ 8८९८), लाश 1€{051718 {0 8€ पतत् 
एद 27 ऽदलाा{्ा1€ा131 2[0{€015 1 {1115 27611 दाज1128- 

1101 ०{ 0घाऽ [€त् पऽ {0 2 € {1655 एए 116]1 [1€४€){€त "15 

{1001 5८८९९ तटिाता्ष्टं ठता व्ली 2211151 

11025101 कात् (८वपा€,) {11 {11€ा€ 25 1 1{ 50गा1€11111- 

3 {07 [लाला [€ त्राता) 5186 071 €011€71- 

तिजा ज {851 &101169 {0 2 ८180ा0णऽ अत् [12611691 

01€1€ा111111211071 10 (६0€ ए) {1€ त1060111६5 ग {€ 

7656111. 3 2.11 1162115 1€{॥ प§ 0€ €111 75125116 8100 €ा15 

2 1116 {25{, वला ल्त् {6 पणा ८) 11 21] 15 

8607615, [प 1111 द्वृ], प 0 शाटतादा, €11{1 0512507) 1९1 

पऽ 1ल€ु9ा€ 01 {€ प्रिापा€ {15 वड 21701 0 छपा 

1111लाऽ$ 1021 11 5311211 ए६८०या1€ 5 [0 त्राा1 91 11511741101) 
5 7€22105 {0111 [085{ 21त [{पा९€. 

आधी सामाजिक कौ आधी राजकीय दा वाद मधूनमधून उपस्थिते रोतो. 
कादी वर्षापूवीं तर महाराष्टामध्ये हा वाद फास्च माज होता. श्री. महाराजसादिवानी 
या वादाचा स्पष्ट उछेख केटेल नसत तरी त्या ब्राबतीतल आपले मत अप्रत्य्पणे 

अनेक प्रसगी व्यक्त केटेटे आहे. वबाबावाक्य प्रमाणम् ` ही वृत्ति धार्मिक व 
सामाजिक बात्रतीत अगामध्ये चखिव्टेटी असली म्हणजे राजकीय बावतीतसद्धा 
समाजामध्ये नवचेंतन्य उत्पन्न होणें शक्य नाही. याकरिता प्रस्येक गोष्ट॒यक्ति- 
वादाच्या कसोटीवर लावून पहाण्याची प्रवृत्ति समाजामध्ये उन्न केली पाहिजे, 
((-"1111*81€ 28 अाा{ ज तत्प 10रवातऽ 11676 20110 
पाष उत् [द्काा 10 कलु ना 16250) अना1€) 77 सृएणाः 
5061281 85 €]] 25 {0111691 ततर्1८€1€01 111 7८ 06 
2 111€7€ ता€ता1. }. 
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पचेव पथ्िम यांचा संगम. 

पुवं ती पुवं आणि पश्चिम ती पश्चिम, दोपीचा सगम होणे कधी शक्य 
नाहीं; हे मत श्री. महाराजसहेवाना मान्य नादी आणि कोणाहि विचारी माणसालं 
ते मान्य हदोणे शक्य नाही. सध्या जगामध्ये व्यावहारिक दखणवक्णाचीं 
साधनं विलक्षण रीतीने वादकेली आहेत, त्याचप्रमाणे विचाराचा विनिमयहि वाट- 

रेत आहे. वेगवेगन्न्या संस्कृतीचे एकमेकावर आघात होत आहेत. प्रव्येक देशाल 
दुसय्या देशापासून काही ना काही शिकावे लागत आहे. आम्हा हिंदी स्रेकाना 
पाश्चावय सस्कृतीचा परिचय करून षेणे माग पडले अहि. आमच्या वेदातापदे 

पाश्चात्याचं भोतिकराख्र आम्हीं तुच्छ मानतो, परतु॒व्यवहारामध्ये भोतिकशास्रा- 
पुटे मान वाकविणे माग पडते. हा जवरीचा रामराम सोड्न आपखष्रीने विज्ञानाचा 
शाक्य तितका अधिक प्रसार करणे श्रेयस्कर होट. आपल्या एका माष्णात 
श्री. महाराजसाहेवानी हे संदर शब्दात सागितठे आहेः-- 

<{11676€286त्। = (्जा्ााप्रा1162110115 20 = 16५1281६ 

11111121 601712६ पा&€ ८5 © {1€ 102 ण्णा{† जग पपर 
छपा 01861. §८160८€ 1125 & दा) पऽ 2 1712355 ग 7द्प् 
[स10प्1€त&€ 11611 € ©9) प{1112€ 0 1{7€ [पा [008€. {1 
011 1€11121715 {ज पऽ {0 तद्लात्€ णाल € 51211 शल 

8101 $ {0 16८९5511 छा &€{ {€ 1105{ [1 ऽ1€वत् © {€ 1८251 
20211128€ ०६ ० {1€ 72116 0 2 ए्ाप्ण{विर 21त् पणाऽलुष 
€1108€ा 2५2६201 जा 11€2815 10 ६11€ लात् 10 पाट्प्पः' 

हिंदी संस्कृतीमधल्या चागल्या गोष्टी कायम ठेवृन पाश्चात्य सस्कृतीतल्या चागल्या 
गोष्टी षेणे आणि असा रीतीने पूवं व पश्चिम याचा सगम घडवून आणणे हे शक्य 
आहे इतकेच नन्दे तर पाश्चात्य सस्कृतीत जे प्रमाद होत आहेत ते दूर करणे है 
हिंदी सस्कृतीचें एक महत्वाचे कायं आहे. उभय मस्कृतीनी एकमेकीना पूरक 
ज्ञा पाहिजे. याविष्रयी श्री. महाराजसाहेवानी १९०६ साली कलकत्ता येथे भार- 
तीय ओग्रोगिक परिष्देच्या कामाला सख्वात करून देण्याच्या भाप्रणा्या समायोपात 
सविस्तर विवेचन केठे ते अव्यत मदेसृद आणि दी लोकाना स्वकाल 

मागैदशंक होणार आहे. व्या वेवी श्री. महाराजसाहेव ग्हणाठेः 

८ ]0€ा€ 2€ क्षार त्टद्ल§ 1 {€ +८्ञला 
0101115811011 {11381 70 [प्रा 0गा{3] अप्रतृद्ाौ 9 किऽ 7110 
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दुदमनीय आश्लाबाद 

देशाची साप्रतची असदाय्य व दीनवाणी स्थिति पादून किवयेक लोक निर- 
रोने प्रस्त होतात. पौर्वात्यानी यापूर्वी वैभव भोगे ते भोगल, यापे त्याची धड- 
गत नाही; पाश्चाव्याना निसर्गाची अनकुख्ता आहे युरोपच्या हवेमध्येच मनुष्यात 
तेज, उत्साह उत्पन्न करण्याचा गण आहे, ्िदुस्थानची हवा मनुष्याखा निस्तेज व 
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निर्त्साह करणारी आहे; अथात् जीवनकल्ामध्ये पाश्चात्यापदे पोर्वात्याचा रिकाव 
ल्मगण्याची आद्या नाही, अया प्रकास्वी विचारतसरणी सदरील लखोकाची असते. 

श्री. सयाजीरावमदाराज याना ददी विचारसरणी विलकृक मान्य नाही. या बावतीत- 

तले त्याचे शब्द प्रत्येक हिदवासीयाने आपल्या हखरलावर खोदून ठेवण्यासार्खे 

आहेत. पदील उतारा थोडा लाव आहे, परत तो महृस्वाचा असस्यामरे येथे देणे 

अस्थानी द्योणार नाही. महाराजसाहेव म्हणतात, “ जीवनकल्हात आमचा रिकाव 

स्मगेर किवा नादी याविषयी पष्कव्ठाना जका वाटते. यरोपियन स्मेकानी, असक 
जाती निसर्गतःच कमी दर्जाच्या आहेत, किवा भोतिक, चिगेषतः दवामानाच्या परि- 
स्थितीचा मनष्यसमाजाच्या भवितव्यावर हरक्रुन परिणाम होतो, अया प्रकास्च्या ज्या 

कल्पना काटटेल्या आहेत त्याचा हे गक्रित व्क आश्रय करितात. भोतिकगास्न- 
विषयक गेरसमजावर आधाररेला हा एक नवीन दैववादच होय. कर्मवादाच्या प्रमाद- 
युक्तं समजुतीवर पूर्वीचा देववाद आधारेल् होता, त्याच्या जागी हा नवा दैव- 
वाद आस्र एवढाच फरक. या देववादाल्न वर डके कादू देता कामा नये. जेथे ते 
वर ॒येहंर तेथे ते ठेचङे पाहिजे. वरील कल्पना जर खम्या असल्या तर॒ आम्हा 
हिदी लोकानी मानवी सस्कृतीच्या उतिहासात जी कामगिरी करून दाखविली ती 
कामगिरी करून दाखविणे राक्यच श्चाटे नसते. ज्या लोकाचा या उपर जीवन- 

कल्हात टिकाव लखगणे राक्य नाही असे किव्येक म्हणतात, त्याच ल्ेकानी त्याच 

हवामानामध्ये धमं, तत्त्वज्ञान, भोतिकराख्र, वास्तुशाखर व वाङ्मय याच्यामध्ये 
जी प्रगति केखी होती तिच्यावर दुसन्या कोणत्यादि तक्तालिनि रष्टाला ताण करता 
आदी नाही. त्याचप्रमाणे त्यानी एेदिक व्यवसायामध्ये म्हणजे कलाकौ गस्य, उग्योग- 

धदे, कृषिकमं, यद्धशास्र व राञ्य॒व्यवहारजासत्र याच्यामध्ये तशीच अधघाडी मारली 
होती. त्याच्यात केव कवि, तच्ववेत्ते, पडित व राखरन्ञच श्चाटे असे नाही तर 

इतिहासामध्ये कतंबगार ग्हणुन नावाजलेटे मस्सदी व लोकनायक होऊन गेटे. 
याची साधन प्राचीन कारातीर चद्रगतसत व अशोक, विक्रमादित्य आणि सेनराजे व 
गसराजे, तदनतर मोगर ब्रादशादहीमधीट महान् सेनानायक व मत्सी, आणि 
अर्वाचीन काच्ठातीट रिवाजीमहाराज व॒ मराटीगज्यातठे इतर रणधरधर व 
राजकारणधरधर व महाराज रणजितसिग याच्या उदाहरणावरून परण्यासारखी 
आहे. आजमितीस य॒रोपने आपले श्रेष्ठत्व प्रस्थापित केठे आहे है खरे आहे. 
परत॒ हा निसगाचा सनातन व अपरिवतंनीय नियम आहे असे म्हणता येल 
काय १ इतिहासावरून वरी नकली राख्रीय विधाने शाद होतात काय १ 
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उख्यपक्षी असेच दिसून येते की, गेल्या तीनो वर्षास्या काठ्रातच म्हणजे बेकन- 
प्रभुति विद्वानानी निसगांस्या नियमाचा शोध करण्याची सशाख्र पद्धति योधृन 
कादठल्यापासून पाश्चात्य राष्टाना अस्पश्रमात पष्कठ धनोत्पादन करणे व॒ मानवी 
जीविताचा बरुद्धिवादाच्या दृष्टीने विचार करणे शक्य ज्ञाटे, आणि त्यामढे जगाच्या 
दतर भागापदे युरोपल् आघाडी मारता आली. ययोपद्प जे श्रेष्ठतर प्राप्त चारे आहे 
ते तेथल्या वेमे नन्दे, की दुसन्या काही नैसर्गिक कारणामके नन्दे, किवा 
आमच्या स्वाभाविक हीनतेमन्छे नब्े, तर राजकीय, सामाजिक बच आर्थिक जीव- 
नाची विशेष सराख्र व्यवस्था केल्याने हयोय, 2 
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स्वतंता, समता व वधुता 

स्वतच्रतेचे गोडवे गाणारे खोक पुषकठ आदन्छतात, पुष्कन्टाना स्वतत्रता 
फक्त॒स्वतःसाटीच पाहिजे असते. किब्रहुना स्वतत्रता या शब्दाचा अथं स्वतपपेक्षा 

दुबंलावर सत्ता गाजविप्याची मभा असाच ते लोकं करीत असतात. आपल्या 
देशावर दुसन्या देशात लोकाच वचंस्व नसञे म्हणजे श्चाठे, मग श्रीमतानी गरि- 

बाना, बल्वतानी दुबखना, वरिष्ठाने कनिष्ठाना करसेहि वागविखे तरी हस्कत नाही. 

अशी महाराजसाहेबाची स्वतत्रता शब्दाची आकुचित व्याख्या नादी. स्वतततेला 

समता व॒ ब्रधता या तच्वाची जोड दिली पाहिजे असे त्याचे मत आहे. 

{५४९ 2५८ पाः (शालाला( कद्ट्ा€ ज लप) ॐत [€ 
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2421115, वत तरला, 2 11 2600, त्वपरा 

गाप आत् [व्लाकाए़ जा 2 2 7210ा7ग् 1469) 

राजकीय वाबतीत स्वातत्याची घोषणा करावयाची, परंतु सामाजिक बावतीत व्यक्ति- 

स्वातत्र्य ठेवावयाचे नाही, स्वाना आत्मोज्नतीसाटी समान सधि व्राबयाची नाही 

व बधृतेस्॒ थारा ्यावयाचा नादी ही जी आचित वृत्ति आहे ती राष्ठीयत्वाच्या 
उच्च ध्येयात्म विधातक आहे; त्या जागी स्वतत्रता समता व बधुता या चयीची 
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स्थापना ्नाटी पािजे, असे भरी. महाराजसाहेबाचे मत असल्याचे त्याच्या वरी 

उद्र रावरून स्पष्टपणे दिसून येते. 

(0 

प्रजाजनानी नेहमी राज्यकत्योच्या ओजग्टीनेच पाणी प्यारे पाहिजे, 

आपल्या सोयीसंखाकरिता त्याच्यावरय्च अवलट्बून राहिटे पाहिजे ही कल्पना 

आमच्या महाराजाना पसत नादी. आपी कायक्टमता वादविष्यादी ज्या सवलती 

पाहिजेत स्या रज्यकत्योपारी मागण्याचा लोकाना हक्क आदे. तदा सवल्ती त्याना 

न देणे म्हणजे त्याच्या हक्काची चोरी करणे व निसर्गाचा अपराध करणेच होय, 

(11€ €071€ [2.५८ 2 1718 1{ 0 ५€77211त पि]] (861111८5 15 
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राजकतं जरी स्वदेशी असले व ल्यकात दिंडणारे फिरणारे व मिनयून मिस्ून 
वागणारे असे तरी स्मेकाय्या ख्या अडचणीची त्याना फारच थोडी माहिती 
असते. म्हणून त्यानी लोकाना स्थानिक स्वराज्याचे पुण ॒हक्क दिे पाहिजेत. 
(111€ हा€( {1111 10 € लफालााएलाघ्त् 15, {9 (10 
2 {11€ {€०€ 212 (10111 2111011851 1{11€7), 101€ा5 2{ला 
211, 09118 10 [€ [डाला शात् लाता ला) [पारप 
एटा 11111 ° {71€ {15708111105 ° {€ [€०791€ 7ण]1€त, 276 11 
15 {1€ारदा0€ [ला तङ 0 &1४€ (ला {11€ 111 ग 1.0८ 

(01111611 {0 {€ {ण[€5{ त€&€€. ). 

राष् म्हणजे बहुजनसमाज 

“ष्टः, ष्देशः या राब्दाचा उपयोग करताना वक्त्याच्या किंवा रेखकाच्या 

दृष्टीसमोर कोणता वगं आहे हे खक्षात आणणे फार महत्वाचे आहे. बहुतेक ङेखक 

व वक्ते सदरील शाब्दाचा उपयोग करताना मूठभर सखेचे व्गच आपल्या दृष्टीसमोर 

ठेवीत असतात, आणि रा्टूहित, देशित म्हणजे त्या विदिष्ट अत्पसंख्याक वर्गाच 

हित असाच वयाच्या म्हणण्य'चा आशय असतो. राष्टाची प्रगति म्हणजे कोणत्याहि 

मृठभर लोकाची प्रगति नन्दे, किंवा राष्टाचे हित हणे कोणत्याहि अस्पसंर्य 
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वगांचे हित नबे, हे केन्हाहि विसरता कामा नये. ब्हुजनसमाज हा केब्हाहि अज्ञच 
असावयाचा व -असला पाहिजे आणि त्याचा उपयोग वरिष्ठवर्गाचे व भव वांढविण्या- 
साटीच श्ात् पाहिजे, असे गुहित धघरूनच रा्टप्रगति व देशित याचा जो विचार 
केला जातो तो आमच्या महाराजसाहेबाना मान्य नाही. कलकत्ता येथे १९०६ 

साटी भरलेल्या राष्टीय ओ्योगिक परिषदेच्या कमाल सख्वात करून देताना 
भी. महाराजसाहेव्रानी स्पष्ट॒सागितले की, जे राष्ट गरीब वर्गाचा तिरस्कार करते, 
त्याना स्वासिमान बारगण्यास जागा ठेवीत नाही व आपत्म सामाजिक दर्जा 
वादविष्फाची सधि देत नादी, ते आपले घर वान्च्या पायावर बाधते असे म्हणा- 
वयास हरकत नाही- रष्टाची खरी सपत्ति म्हणजे त्यातील ब्हुजनसमाजाची 
लछायकी हीच होय, ( {116 1131 {7121 16511565 115 {1111101€51 
1258568, {118{ [07091065 0 ला 110 08[7जग{प्{र {0 

71156 111 1116 5806 56216 शात् 17 5€1-€91€€0, 15 {1101118 
15 [1011586 घला) {€ 5210. {7{1€ ४८21{]] < 2 1211011 

15 {11€ वुपश्माक्क ज 115 17197111004्. ) ब्रहुजनसमाजाच्या दिताकड 

दुखक्ष कल्यरासढे मोटठमोटी प्राचीन राष्ट धग्टीत्य मिरी, त्यावदर्छ्वीदि 
महाराजानी या वेन्डा उदाहरणे दिली. इनि देश नैसर्गिक साधनसपत्तीने 
सपन्न असता त्याच्या राज्यकत्यानी मानवीजीविताची किमत टेविली नाही, 
श्रमजीवीवगाच्या हिताची काठजी घेतली नाही, त्या कारणाने तो देश वेभव- 

रिखरावरून खाटी पडला व॒ त्यात राजकीय दास्य प्राप्त ्चाटे. मीस देदात 

तच्वन्ञान विप होते, परत श्रीक ल्कानी व्यापारधग्यात लश्य घाल्णे हे कमी- 
पणाचे ठेख॒न ती कामे गल्माकडे सोपविली व त्यामटटे गेवरी देगाचा हास 
कराल. म्हणून ब्हुजनसमाजाख सरिक्षित करून त्यास्यात स्वासिमानाची जागति 

करणे व त्याचा सामाजिक दजां वाढविणे हे राष्टपरगतीची टमारत भक्कम पायावर 

उभारली जाण्यास आवश्यक आहे. ( पि [0€71210€0{र 50पा7त् 
2110 5{2016€ ५१८४ €1०ृग€ा71६ €81 (०८८ पाः घला01695 € 121६९ 

{0215 10 €व ८०.६८ 1116 11128865 ° 0 [६0016 {0 2 5€156 

ज ताद्य (एव्मतरठताा(६ 1्1ग{शा८€ वात् तष्ट 1 

1116 5061231 अ7पलापा€.). कनिष्ट॒मानटेल्या व्गोतील व्येकात जागृति 

करून त्याना शिक्षण देणे है वरिष्ठ वर्गातल्या व सशिक्षित लोकाच कतव्य आहे. जे 
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असहाय आहेत व्याना स्वतःच्या पायावर उभे राहाण्यास साहायय केठे पाहिजे. मात्र 
असे साहाय्य करताना आपण त्याच्यावर है उपकार करीत आहो किवा ती म्हणजे 
पोरे असृन आपण त्याचे आद्बाप आहो, अद्षी भावना असता कामा नये. हा 
दानधर्माचा प्रश्न नाही. सहकार्याचीच सध्याच्या काठ्ात अव्यत आवश्यकता आहे. 
(1 ©01661५€ 11 10 € {1€ [ा7€ तप्र ज 116 लाह {€प€त् 
211त छ €11-{0-40 त7ा101्5† पऽ {0 व0ए0५९, {0 91710121, 211त 

{0 €त८८21€ 17€ 10एला 0125865. ८८ 570णात 1€1 
1071 {0 लाए तालाा§ला१८ऽ एष टग्लाः [ल "5 € 
० [वलिवातााा,) 70 लुता एषा 0-0{0€7211011 15 
1116 लारा 1दब्त् ग 111€ [०0पा. ) गेतकरी व कामकरी हे वर्ग 

देशात धनोत्पादन करतात. या वर्गाच्या सखस्वास्भ्यावस्च देशाचा उत्कर 
अवल्वृन आहे. स॒जनिभित लोकानी या व्गाच्या सधारणेकडे लक्ष देणे दे व्याचे 
कतस्य आहे, हे श्री. महाराजसादेवानी १९०९ साली ब्रडोदा कोाटेजच्या बक्षिस- 
समार माच्या वेब्डी विन्या््याना उदेगन केटेस्या भापणात सागितटे.महारयाज ग्हणालेः- 

<^ छा€1051{ 21107 छता [1 €5€101{ 6६८५9 15 21 110[10*€- 

16€1{ 111 {€ (व्ल < 1106 11258€5-रग {1६ 

11111018 णा (पार्त॥ठाऽ वत् 1269 पए10 [चट् वा 

५1112९5 216 10115. 8 0ा1€ ॐ {{1€ शठा ऽ{तला115 {1121 

1 86८ [€01€ 116 1112 ५१९८1५९ €ा12[25 10 5€{{1€ पणा 

1711 {11€ (प्राश 29 [11619 {0 2401 [पा 0४९५ 11611045 

2 2116८) 10 अत्रा ९० छल क्र 76411 50८11165, 

2110 {0 1111100 ८८ 71 ,1{13&€8 501€{1111& 7 {€ €1011152- 

{101 2 111€ € श्छ ९द्त111016 १४11] 166श्€ा) {1€ ८पध्र- 

0211108 ८128689 11] 1170त८८८ 2100 {€ 11010५९ 
10€85 { {1€81{1 211 521111211612) 21 11] € {11€70 {0 

12€ 21 1111€ा7651 1) 116 1228178 द्लााला{ ् हाः 0 
1118&€ (८05. 

वरीट विवेचन व अवतरणे याच्यावरून आमच्या महारयाजसाहेबाचा देशा- 

मिमान जसा जाज्वस्य आटे तसाच तो सवद व व्यापक आहे, उदारमतवादाने 
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युक्त आहे, हीनदीन देशबाधवाच्या कठकन्टीने ओतप्रोत भरखेत्म आहे, सारा, 
महाराजाचा देशाभिमान देशातील सवं सुदिक्षित, सत्ताधायी व सपन्नवर्गाना 
आदशंभूत आहे, हे सष्ट दिसून येल. महाराजसाहेबानी वेगवेगव्नया प्रसगी 
केटेल्या भाषणात जे विचार व्यक्त केरे आहेत ते स्वतःच्या कार्यभेचात कृतीः 
मध्ये उतरप्याचा यथादाक्ति प्रयत्न करून ते विचार त्याच्या ओटी असटेटेच 
विचार नसून त्याच्या पोटी असखेके व कृतीत उतरटेले तव्छमव्ीचे विचार आहेत 
याची प्रत्यक्ष साक्ष पटविल्यी आदे, हे विरोष होय. 
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भीसयाजीराव महाराज ची युरोपांठील दिनचयी 
( ठेखकः--पएक परिचित ) 

श्रीमत सयाजीराव महाराज यांच्या प्रत्यक्ष परिचियामध्यं येणे ह एक मर्द. 
भाग्यच होय, तदा प्रकारची सधि मिव्मल्यामुे महाराजच्या योरपणाची 
टेखकाच्या ग्रहण दक्त्यनुसार व्यास अधुक कल्पना आदी. महाराजांचा थोर्- 
पणा ब्दंगी व अत्येत विस्तृत असहयासढे व्याच यथासांग वणन करणे ह्या, 
छेटेखानी ङेखाच्या अटोक्यास्या बाहेरचं आहे, द्या ट्खामध्ये महाराजाच्या 

युरोपमधीर दिनचर्यैची त्रोरक कल्पना वाचकांस करून देण्याचा आमचा 
विचार आहे. 

प्रकृतीच्या अस्वारथ्यामुढे महाराजांना अनिच्छेने युरोपमध्ये कांहीं क।८. 

राहवे खगतै, तेये ते कडा रीतीने काल्कमण करीत असतीर द्या संबधीं 
बन्याच भ्रामक कल्पना इतस्ततः पसरछ्ल्या केन्हां केब्हां एकण्यांत येतात. 
आरामाच्या सवं साधनांनी युक्त, सुखोपभोगनीं परिष्टुत अया त्या नेदनवना- 

सारस्या देशांमध्यं महाराज आपला काठ आराम आणि शांतीमध्ये धाट्वीत 

असतीर अरी कल्पना रूढ असणे अगदी अस्वामाविक नाही. परत अशी 
मान्यता ठेवणे म्हणजे वस्तुस्थितीचा ढल्ट्ीत विपयस करण्यासारखे अहे, 
है अनुभवांतीं कठ्छते, 

प्रस्तुत रेखारभीं महारानांच्या अनेक सदुणापैकीं एका मोक्या गुणाचा 
उद्ेख करणें जरूरीचं अहे. तो गुण म्हणजे त्यांची तीतर कुत्हट्बुदधि हा होय, 
ते केन्ांहि अल्पसंतोषी नसतात. त्याचप्रमाणें ते केन्हाहि स्ज्ञत्वाचा किवा 
बहुश्चुतपणाचा अभिमान बाव्छात नाहीत. ज्ञानाजनाची व माहिती मिव्विप्याची 
त्याची हाव फार मोटी आदे. निरनिरान्या देांतीर धार्मिक, सामाजिक, 
नैतिक, आर्थिक इत्यादि बानतीन्वे सूष्षम परीक्षण करून, निरनिरान्या संस्छृ- 
तींचें पृथक्करण कर्न, त्याच्या उनति-अवनतीचें तुटनात्मक पद्धतीने अष्ययन 

करून त्यातून हंसक्षीर न्यायाने चांगटे असेर तेवटें ग्राह्य करण्याची व्याची प्रवर्ति 
अगदीं अनुपम अहि. चांगरे व अनुकरणीय असेट-मग ते वाटर त्या दे्चामघील,. 
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धममधीठ रकिवा कुटल्याहि मनुष्यामधीर असो, ते प्रहण करावयाचे क 
त्याचा उपयोग टोकांची प्रगति साधण्याकरितां करावयाचा ह्या तीत्र मनीषेनें 
ररित अल्टी विभूति म्हणजे श्रीमंत सयाजी महाराज अस स्थूलमानानें म्हटेः 
तर् ते वस्तुस्थितिनिदरीक होई असे म्हणण्यास हरकत ना, द्या प्रकारच्या 
उत्कट मावनांनी युक्त असा कोणत्याहि स्वाभिमानी व स्वदेराहितेच्छर मुष्यास 

देरपद्देशाटन करण्याची तीव्र इच्छा असणें अगदीं स्वाभाविक अहि. महाराजां्चि 
परदरारन ह्या पैकीच होय. पाश्चात्यदेर, काठ्चक्राच्या अनुरोधानें व आधिभौ- 
तिकः शाख्रीय प्रगतीच्या साहाय्याने भूतलावर सर्वं स्वर्गीय सुखसाधनं उत्पन्न 
वरू राकठे अदित, तेन्हां त्यांचा प्रत्यक्ष परिचय करून व्यांच्यापासून रिकण्या- 
सारखे असेर त्याचा उपयोग आपल्या स्थितीस अनुरूप असा योग्य 
त्या फेरफारानं करून घेतां यावा हा या देशाटनाचा मुख्य हेतु होय. एवढी 
प्रस्तावना करून आता आपण आपल्या विषथाकडे वद. 

सुरवातीस्र बोटीवरीङ प्रवासाचे अवलोकन करू. महाराजांचा वाचन- 
व्यासंग फार मोठा अहि. प्रवासाच्या सुरातीस ते आपल्या आवडत्या विषयां- 
वरीरु नवीन प्रसिद्ध श्ञाङेलीं पुस्त्व बरोबर घेववतात. प्रातरविधि, स्नान कौर 
आटोपल्यावर ते नियमितपणे उकवर एकः तासभर फिरतात. नैतर कवर 
शद्ध हवमर््ये खुर्चीवर ते वाचीत बसतात. त्यांचे कुटरेहि वाचन म्हणजे 
मनाची एकाम्रता करून पुस्तकांतीर विषयाशीं तद्ीन होऊन केडै जते. 

शिवाय ते भरभर वाचीत असतात. रागरगट बाचून पुस्तक संपटठें की, त्यावर 
वाचन सपल्याची तारीख व स्थ स्वहस्ताने ते लिदिन ठेवतात, कोणाकरद्रन 
भेट म्हणून पुस्तक आं असल्यास ते वाचून ्ञाल्यावर स्वतः व्याच पद्धतशीर 
परीक्षण ते सिहितात व प ठेखकास पत्रं छिद्रन कठ्छवितात, हीं परीक्षण 
अत्यंत मामिक, सूक्ष्म ब गुणदोषाचे यथायोम्य आविष्करण करणारीं असल्या- 
सुके अव्यत मागंद्क व सुचक होतात, वाचन, फिरणे व उकवर इतर कांहीं 
खव असतीरु तर त्यांत भाग घेणे, ह्या शिवाय संस्थानच्या कामासंबेधीं कागद्- 

पत्र असल्यास त्यांचा निकार करण्यामव्येहि त्यांचा काठ्छ जातो. व्या शिवाय 
बोटीवर असरेल्या मडर्कीच्या ओठ्टखी कन व्याच्या्ीं समाषण करून विचार्- 

१9 
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विनिमय क्रण्याची महाराजांची रोटी अगदीं अप्रतिम अदि, अगदी ठहानापा- 
सून ते थेट थोर दजाच्या ग्रवाशांबरोबर ते अगदीं साध्यापणानें व निर्मल अतः- 
करणानें गोष्टी करितात. एकादा विचार्थी, व्यापारी, सहर करणारा प्रवासी अथवा 
एकादा मोढ्या ग्रांताचा गन्हरननर ह्या सर्वाशी ते अगदीं एकाच प्रकारच्या प्रेमक 

अतःक्रणानें बे।ख्तात व ज्याच्या त्याच्याशी त्याच्या धंाग्यवसायासंबधौ इतक्या 

पूणं माहितीनं बोख्तात कौं बोक्णाराच्या मनावर महारानाना स्वतःच्या व्यव- 

सायासंबेधीं इतकी निकट व पयिर्णं माहिती असल्याबदट अचंबा वाटल्या- 
दिवाय राहत नाहीं आणि आपण कोणातरी मोज्या विभूतीसमोर उमे अहे 
अदी त्यास खात्री पटते, महाराजाचे रोधकः ग्रश्नाख सुरू ्ाटे दं, व्यास 
जवाब देतां दतां ज्याची त्रेधा ्राटी नादी असी माणसं थोडी. बोटीवर त्याच्या 

ग्रश्वाखामध्ये एवः वेक सापडटेटा छेचापेचा मनुष्य तोड चुववून दूरदूरच राहत 
असला दिसतो. महाराज मात्र जी प्रच्छा कसात ती देवल जिज्ञासाबुद्धानिं 

आणि स्वतःस माहिती होण्यास्ासतां दरीत असतात. बोर्सीवरीक प्रवास सप- 

ण्याच्यापूर्वी बोटीवरीक बहते सवै प्रवारारी ते बोदन चुकतात. अदा प्रदरे 
टदा मनुष्य पु वितीहि चप।नतर् जरी भेटढा तरी ते साटा बरोबर ओन्ट- 

खतात इतकी त्याची स्मरणाक्ति चांगटी आहे. 
युसेपमध्ये महाराजचे वास्तव्य पदे; टिव्यिणी फार दिवस होत नादी. 

एठः ठिकाणी सतत फार दिवस राहण्यपिक्षां त्याना निरनिराव्या ठिकाणीं फिर 
ण्याची फार हौस वाटते. नवीन ठिकाणी गेल्यावर् तेथील पाहण्याटायक स 
स्थले, संस्था वरचे ते काव्ठनपुविः निरीक्षण करितात. व्याच्या बरोबर 
माणसे अगद जरूर तेवदढीच असतात. एक डक्ठर, एक सेक्रीटरी, व ॒व्याचा 
मदतनीस व एक उहे ( कपडे ख््ते वरणारा ) या प्रमाणे चार माणसापेक्ां 

अधिकः सद्या बहुधा असत नाही. जिनदीं अनवद्यक् माणसं जास्त ॒तितव्मा 

निष्ारण त्रास जास्त असे अनुमवान्तीं त्यांना ददन चुक्टे अहे. 
अव्य तेवढीच माणसे असटीं णजे त्याना भरपूर व्माम मिदून प्याच्या 
त्याच्यावर जबाबदारी पडल्यामुके क्ामहि चागटे होते. नादी तर पुष्टठ टोकः 
असले गहण्जे हा करीर, तो द रीर असे म्हणत सवाचेच कामार्डे दुरश्च 
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होण्याचा सभवं असतो. पर्सिमध्यें महाराजाच्या मार्कीचे निवासस्थान ( ६ 

अन्छोन्यु ब्हँडीक, पाकं मांसू ) अहि त्यांत त्यांचा मुक्ताम असतो, ईगडमध्यं 
प्रासद्ध आंग्क्कवि डं टेनिसन याच्या प्रथम माख्कीच व जें व्यान व्यांच्या 
स्वतःच्या कविता रचिल्या असे सुप्रसिद्ध आल्डवथे नांवाचे ठंडनहून ७० भैर 
दूर असेल एकात निवासस्थानहि महाराजांच्या माट्कौचं अहि. तेथै ते मुक्लाम 
ठेवित नाहीत, परंतु केन्हां केन्हां कित्येक तास शांत चित्ताने वनश्रीची रोमा 
पाहात, पक्षयांचै गुजार एेकत आनदामध्यै काढतात. एर्हीं दरक व्किणीं 

त्यांचा मुक्षाम ज्या व्या ठिकाणच्या पहिल्या प्रतीच्या उत्तम हेटिखामध्ये होतो 
हेटिखामध्ये स्वतःकसितिां एकः स्वीट आफ रूम्स ठेवतात व॒ एकः अमल्दार 
त्याच हेंटिलमध्ये राहतो. त्या शिवायचे लोक. जव पासच्या दुसव्या 
हेटिलमध्ये राहतात. सवडीप्रमाणे संस्थानचे काम॒ क्रण्याकसितां ओंफिसरूम 
महाराज राहतात व्या हेट्लम्यै किंवा इतर अमट्दार राहतात 

त्या ठिकाणी देवण्यात येते, व महाराज त्या व्काणीं टरीव बेलीं 
काम॒ करितात, राहण्यासंबधाची एवदढी माहिती देऊन आतां स्याच्या दिन- 
चर्भकडे वदू. 

तिकडीट ऋतुमानाप्रमाणे बहुतेक सका आठ वाजता उदन सड- 
आटपर्थत व्याच मुखमाजेन वेगरे आयेोपते. नंतर अर्घातास सेमश्रू करीत असतांना 
जवक्छ असणारा अमल्दार व्याना दररोजचीं दौनैके वाचून दाखवितो. म्हणजे 
देमश्र करण्याचा वेव्छ॒पुकट न जातां त्या वेन्टीं वत॑मानपत्र वाचण्याचे काम 
संपन जति. नंतर स्नान, न्याहारी करे अयोपून स्वार सव्वादहाचे सुमारास 
रोजच्या ठरािकि रिरावयास जाण्याच्या व्यायामाकःरितां बाहेर पडते 
बरोबर एक अमर्दार असतो. एक तास शद्ध ॒हवेमध्ये योग्य ॒रीतीनें 
खासोच्छास करीत व ृ्टी्बिदू विवक्षित कोनामर््ये ठेउन शास्गीय 
पद्धतीने महाराज हा चाख्ण्याचा व्यायाम घेतात. बरोषर धड्याक्छ 
पाटन चारणे रू करावयाचे व एक तास श्राटा कीं, चारणे बैद कर्तित, 
ह्या चाख्ण्यास ते ^ एरथा्ा0य ” म्हणजे ध्म समजतात वर्ते पुरं ्ञाले 

म्हणजे एनः कतैग्य सेपठे असे म्हणतात. द्ध हवेमर््ये हिंडणे, फिरण व शुद्ध 
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हवे सेवन करणे महाराजांना फार आवडते. मेहटारमर््ये बसल्यावर बरोबरचा. 

अमल्दार मोटरून्या खिडकी्चै काचेचं तावदान उघडण्यास विसरल तर ॒महा- 
राज र्गेच त्याखा “ युद्ध हवा आंत येऊं चा, खिटकीनची कांच उषडा ” असे 
सागतात, पफिख्न आल्यानंतर संस्थानचे जे कागदपत्र आले अस्ततीर त्यातीठ 

शिक असतीर त्यांचै चीफ ओंिसर बर।बर वाचन करून त्यासंबेधीं हृकूम 
देण्याच काम खच ( दुपारचे जेवप्याचे वेढे ) पर्य॑त ते कालित, सर्वं कागद 
अतरपत्रासह ते अर्यत काव्छजीपूवंव, व चिकित्सक बुद्धान वाचतात, व ॒दरेक 
खेपेस ठराषिक नमने 1५ वा इतर कागदपत्र छिलाणपद्धतीमध्ये कामाच सोायी- 

करिता काही सुधारणा करणे शक्य अहे किंवा क्से द्या हेते पाहतात, 
त्याच्या चिकित्सक व निरीक्षक बुद्धीस नेहमी कादीना कांहीं तरी इतरंस न 

सुचणारे विचार सुचतात व व्याच्याकट्ून सूचना व सुधारणांचे काम अन्याहत 

चाच असते. दोष दिसतीरु व्याच्याकडे कानाडोव्ठा न करिता ते दाखवृन 
समंजसप्णे ते दूर करण्याचे उपाथ घुचवितात व चांगे काम दिसल्यास 
त्याची वाखाणणी कखन काम करणारास प्रोत्साहन देतात. द्याम गुणाव- 

शुणाचा योग्य परामदां घेतला जात असल्यामुके गुणास उत्तेजन मिढ्ते व 
कामगारामधीक शोधिल्यास कैवा अशक्षमतेस आन्य बसतो, 

काम करण्याच्या वेव्टचे महाराज हे एरब्दी गप्पागोष्टी करण्याच्या वेव्छव्या महा- 

राजापक्षा फार निरक्े असतात. मी राजा अहि व राजाचे पवित्र कर्तव्य करण्या- 
साठी मी ह्या वेलं बसतो आहं अशी उच्चतम भावना ठेऊन गाभीरययुक्त मुद्रेन, 
मनाची एकाग्रता करून ते कामास सुरुवात कस्तिात, व्या वेनीं फाठ्तु भाषण क्वा 

इतर कसल्याहि गोष्टीचा उद्ेख केखा जात चाही, कागद काठ्छजीपूर्वक वाचा- 
वया, जवव्छच्या अमर्दारारीं त्यासबधीं जरूर पडल्यास वाटाधाट करावयाची 
व तरवद्क्ती स्त॒ व कायकारणवादास पटेल अया प्रकरे आपल्या स्वतःव्या 
मनाची खात्री ्ञाल्याव्र आपणास योग्य तो न्यायास अनुसरून निकाट चाव- 

याचा हयी वयांची पद्धति अहि. कोणीदहि वादविवाद केल्यास व्यास चूपचाप न 
कसि रांतपणानँ त्याची सवे हकीकत रेकून घेतात ब नेतर न्यायनीतीस 
अनुसरून ते निकार करितात. कोणीहि स्नेही, आप्त स्वकीय वा जिन्डा- 
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व्याच माणसांसि चाग वाट; विवा त्यास राग येऊ नये असा देते प्रसिति 
होउने ने कोणतेहि काम करीत नाहीत, सदसद्रिवेकः बुद्ीस पटे व अं खँ 
व न्याय्य अस त्यांना वटेर तेच ते कलित, मग त्या्के कोणी राजी होवो 
किंवा नाखुरा होवो, त्याची ते बिरकूढ पर्वा करीत नाहीत. त्याच्या ह्या न्थाथ्य 
बुद्धिची एवदौ विलक्षण छप पडलेली अहे की, त्यांना खरकारी कामीव 
कितीहि जविश्च कंटश्च मनुष्य जरी असला तरी "° ब्र ” बद राकत नाही, 
प्रस्तुत छेखेकास महाराजांनीं खाखीर शब्दाम्ये एक्वेक सहज बोख्तां बोलतीं 
सागिनर होते कींः--“ राजधर्मे अव्यत रीणं अहि, त्यांत स्वार्थत्याग फार 
करावा छागतो, व मनहि अन्यत बह्छकट ठेवावे लागते, मन॒ मजबूत न ठेविके 
तर राजाच्या हातूल प्रजेस न्याय मिक्ावयाचा नारदी. जर राजा कमकुवत 
मनाचा असेक तर तो राजपुत्राचे, राणीर्चै, इतर आप्तस्वकीययाच व स्नेद्या- 
सोवत्याचं सरकारी कामाम्ये एकत बसेर व व्याच्या सांगण्याप्रमाणँ करीत 

रादीट व तसे श्ञा्टे म्हणजे का्मांचा निमा न्यायाच्या तत््वांवर न होवां 
वरिल्याप्रमाणेँ होत जाऊन लोकांस त्रास होईल. म्हणून राजौ स्वतःच 
सत्यान्वेषण करून आपल्या बुद्धिस पटेल ब सव्य वाटेल तच केडे पाहिजे. 
त्याचप्रमाणे अमका खाडका रविंवा आवडता व अमका अप्रिय किंवा नावडना 
असेंहिं न मानतां उत्तम काम करणारे गुणी व कार्यक्षम असतीठ त्याच्या 
कामाची बरुन करून याना कायं करण्यास सषि देत गेटे पाजि. ” 

केवडे हे उदात्त विचार ! पण हे फक्त विचारांमध्येच नसन श्रीमत सयाजीराव 
मड़ाराज याच्या कृतीम्यँ उतरठे आहेत व त्याप्रमाणे ते तपस्वी जीवन धाट्वीत 

अदित, काम ते अव्यत पद्धतरीर करतात. महाराज चांगल्या आनद मध्यै असले तर 

अमुक कामं रुज् करून निकार खुक्षीमर्ये करून व्यावथाचा व रागामध्यै असे 
श्टणजे अपुक कार्म रेषामध्ये क्न ध्यावयाचीं अश्या प्रकारच्या किवयेक कम 
रुजु करंणार्वयाच्या प्रदृत्तीस अवर मिदं नये, म्हणून रज् होणाय्या कामाची 
'खातेवारे वै महत्ववारं एकं यादी व्याच्यापु्ँ रुज् करण्यांत येते व नतर त्था 

यादीवरून ते अमुक नबरच काम रुज् करा असं स्वतः सांगतात. वते क्रोम 

र्यच्यापुद्ं मांडे जति. ह्याप्रमाणें कौमाचा निकार केडा जातो. ठ दोम 
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वाजता ज्ञाल्यावर महाराज आराम बहूधा कधीं घेत नाहीत, नवीन प्रसिद्ध 
होणार, इतरां रक्ष वाटतीक अशीं समाजरास्च, तलज्ञान, नीतिरासखर, राज 

कारण व राजदासन इत्यादि विषयांवर गहन पुस्तके ते नियमितपणाने वाच 
तात, रच, डिनर, चदा इत्यादि वेव्ठीं मोठमोठे नामांदित ग्र॑थकार, सत्सदी, 
धदेवाह्क, खेटाद्, राक्ञ केरे ज्या त्या देांतीर तज्ज्ञ मेडठीना ते पाचारण 
करितात व व्या वे्टीं त्यांच्यारीं निरनिरान्या प्रश्नारुबधी च्चा वरून माहिती 
मिव्ठवितात, त्यांत काही उपयुक्त माहिती मिव्ठाल्यास तिचा उपयोग बडे 
राज्यामध्यं कसा करून घेतां येल ह्या विवेचनमध्य ते असतात, व योम्य त्या मागं 
सशोधन करूं खागतात. तिसरा प्रहरपय॑तची अरा प्रकारची दिनचर्या ्ञाल्या- 
वर् नतर महाराज अया व्या ठिकाणच्या काही उपयुक्त संस्था विवा स्थठे पाह- 

ण्यास जातात, व व्याचे सक्षम निरक्षिणि करून त्यांतून आपणास कांही पेण्या- 
सारखं आहे किंवा दाय है पाहत असतात. रस्त्याने जातां जातां एकादे सदर 

रिद्ुक्रडागण पाहि कीं तेथे उभ राहून त्यासंबधीं सवं माहिती मिव्छवावयाची 
व बडेदे राज्यात तशा प्रकारची क्रीडागणें कडा रीतीने वरता येतीट त्यासंबधीं 
विचार करून पुढची सवे तजवीज करण्यासेवंधी कूम काढावयाचे, एदा 
तिवडीक म्युनिसिपाटिर्ाने हट्क्या स्थितीतीट खेकादास्तिा घरे बधून दिटीं 
असतीट तर तीं घरे पाहण्यास जावयाचे व त्याचे पन्त, अंदाज करे मागवून 
आपल्या देशाच्या स्थितीस अनुसखून योग्य ते फेरफार वरून तदा प्रकास्ची 

योजना बडोदे राञ्यांत दाखल करावयाची, असे नेहमी काना कातर ते 
करीत असतात. नतर सायकार््टीं एक तास पुनः नियमने फिरवयास जातात, 

नेतर सायंक्ताव्स्चे जवण व त्यानंतर पुनः रात्री वाचीत ना बसे तरं सवडी- 

प्रमाण एकादे वेव्टीं नाटकगृहाम्य किंवा चर्चित्रपट-मदिराम्ये दोन तास 

करमणुकीमर््यं घाटवून रात्री स्वा अक्रा वाजता ते निद्रावरा हयतात, नाटकगृष् 
किंवा चटचचित्रपटमंदिरामध्यं देखीठ ते नयंचा अभिनय, गायनपद्धति, मदीर 
रचना, इत्या्दीचै सुक्ष्म निरीक्षण व आपल्या बडोघामर्ये व्या पद्धर्तीवर कांहीं 
करतां ये विवा काय ह्याचा विचार करीत असतात. अराच प्रकारे एका 
नाटकगृहामध्यं एक् नाटक पाहत असतांना प्रस्तुत ठ्खकांस महाराजान 
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बडदे येथीक न्यायमंदीरमधीरक मोन्या हय॑ल्चा नारकरगृहासारखा उपयोग 
कोलि। ये कंवा कसे व्यासंबेधीं योजना सज् करण्यास बडोाच्या बधकम 
खात्याच्या म्य अधिकान्यास इकूम डिषिण्यास साणितठे होते, 

वरीट त्रोटकं दिनचर्थेची जी हर्कःकत ॒दिी अहि, व्यावून महाराज हे 
अर्हानिरा प्रजची सुधारणा करा रीतीने साधतां येई त्याचे उपाय योजूल ते 
अमत आणप्यामध्ये कसे निम्न असतात, व त्याचा स्वैका् स्यामर््यैक 
कसा जातो है सहज दिसून येल. 

^“ स्वसुखनिरभिरखषः खिवसे टठोक्हेतोः ” दही कविकाढीदासोकि 
श्रीमेत सयाजीराव महाराज ह्यांच्या बावतीत अगदीं यथार्थं अहि यांत संस नाही. 

श्री. महाराजांचं असदयोद्वारक कार्यं 
( ठेखकः-श्रीयुत विह रामजी दादे बी. ए, ) 

श्रीमत महाराज सर सयाजीरात्र गायक्वाड द्यच्या ७१ व्या वाढदिषस्ताचा 

अत्येत छुभप्र्तंग ८ ता. माचं १७ इ. सन १९३३ ) जवन येत चाट्ला आदि. 
तन्निमित्त वयाच्या च्चा व कायीचा एक ग्रेथ तयार् करून त्यांना नम्रना- 
पूवः अपण करण्याचा विचार वयाच्या चहात्यानी केढा अहि, ही गोष 
जितकी आनंददायक अहे, तितकीच सूचकः अहि. मीहि महाराजांचा एक 
अव्यत नम्र चहाताच नन्हे तर व्याच्याकडून उपकृत श्ाटेला मनुष्य असल्याघुटे, 

सदर प्रथकव्यानीं मला वरीर विषयावर एक ठेख द्या पुस्तकांत धार्ण्यासाटीं 

टिहिप्याची विनेति केटी, ह्याबदल मी त्याचा मोठा जमारी आहे. प्रतु ह्या 
कामासाटीं मखा अवधी मात्र फार थोडा मिन्ाटा अहि. माञ्चा व महाराजांचा 
जरी चिर परिचेय अहि, व वरीर विषय म्हणजे माया सावंजनिक सेवेचाः 
एक मुख्य भाग अषि, तरी महाराजानीं या विषयात जे अफाट व उदार प्रयत्नः 
व्यक्तिराः व आपल्या विद्रान अधिकाय्याकटून आपल्या दीं कार्कीर्दीतः 
चाख्विरे अदित, व्यचि संपूर्ण आणि उठवदार शब्दचित्र तयार् करण्यासादीं 
जशूर ती सामग्री तत मा््याजवव्छ नाही, व ती मिव्छवून हं माञ्च आवडते काये 
य्रण्यास आर्ताच अवक्षरहि मिव्णार नाही 
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महारार्जानीं जँ प्र्यक्ष कायं॑केटे अहि, त्याची सुती तारीखषार् त्री 
तैथार कर्न त्यांत महाराजांना ह्या केठण पण राष्ट्रीय पुण्यसेबेत जी महनीय 

सिद्धि मिक्रटी अदि, तिच कार्यकारणदर्शी पयौढोचन केठै तरी हयी कृती मोदी 
जके व प्रेरफ होट थात रका नाही. पण ही कृती लला विषयाचा केबल्ठ 
बाह्य अथवा अमिधामक भांग टरेढ. महारााच्या अंतरंगांत अवगाहन करून 
त्यांना ह्या पुण्यकायाची ठदानपणीं व तरुणपणीं वरेणा केन्हां व करी कदी 
आट, ह्या अपूवै विषयाकडे त्यांच्या विविधकार्यप्रचुर जीवनांत त्याचं मन 
कसक आकृष्ट टे, व द्या रष्रीय पापनिष्केतीचा यज्ञ॒ करत असतांना 
स्याच्या मनांटा आड्ञानिराशा, हषौमशं व धन्यता करी वाटते गेटी करे 
अनुभवाचं शब्दचित्र वट्विण्याची संधौ अया कोणा सुदैवी चित्रकाराला मिले 
तो धन्य | 

श्रीमते सयाजीराव महाराजांचे कायै विस्तृत व दूरगामी आहि, केक 
राञ्यकेत या नात्यानँ एकं वकम कारून त्यांना अस्पुर्यतेचे कार करतां 
आँ असते. रोकमताचा पाठिवा नसताना असी समाजघुधारणेचीं कमि 
सैवच्छ हुकूमाच्या जोरावर करणे जवक्रनवल अराक्य, निदान दुधैट तरी असरत. 
पण जपानवचे दशा व तुकंस्थानचे सवाधिकारी केमाल्पादा यानीं काहीं 

अटपट सुधारणा कैव दंडनीतीच्याद्रारं करून दाखविल्या अहित; परंतु या 

भहाराजना असे एकादे डके दिपविणारे दिन्य दाखयावयाच नसून, एक 
चानुं हृदं खेकमत बनवून दुसप्या बाजल अस्परदयोद्धाराचा कायमचा पाया 
धालवयाच्ा होता, म्हणून त्यानीं प्रस्तुत ॒विलंबाचा पण टिकाऊ मागे पत्- 
करिसि. जा षिनेचमावरून महाराज हे एक अस्पृदयतानिनारकच नसून 
भस्परयोद्धारकषहि अदित, ह भावी इतिहासं भावी पिढयना गंभीर रवानें गजूल 
सगिर, याची खात्री परते. 

भारतीय अरेषुर्यता दही एक भारतीय स्व्तत्र सस्थाच आहे. वद्ध, मेम, 
दीख, गायत, वैष्णव करे धर्मपंयाीं व इतर सांधुसैतनीं प्राचीन वे मध्य- 
कारीन अस्पृह्याच्या आपिक्र उद्धारौसा्टीं योडेबहूत प्रैयलं कटे अहित. पण 
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ते सवै बहते वैयक्तिक स्वरुपाचे होते, सामुदायिक अस्परयता मूठ्छततच म 

करून आधुनिक अथान निवारणाचं ब त्यापुढ्चै भौतिक उद्धारा्च क 

ह्या पंथानीं विवा कोणा संतानीं केरे इतिहासांत नमूद नारदौ, ह्या बाबर्तीतीक 

चाट प्रयल म्हणजे आधुनिक युगा्चैच एक विरिष्ट रक्षण आदि, 

असे म्हट्ल्यास तज्ज्ाकटून विरोध होश असे वाटत नाही. 

पाश्वाप्यांची संस्कृति ह्या पुराणग्रिय देशात अमल गाजवृं कागल्थानंतर गेल्या 

म्हणजे ३. स, १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून अशा प्रयत्नास सुरुवात ्राखी- 

केवलठ कालानुक्रमाग्रमा्णे पाहिल्यास भारतीय अस्प्स्यो द्वास्कामध्यं श्रीमत सयाजी- 

राव महाराज गायकवाडांचा नंबर तिसरा लागतो. पहिल्या अस्पृरयोद्धारकाचा 
मान म. जोतीवा पुटे द्याना, दुसरा मान बेगाल्यांतीठ ब्राह्म समाजाचे प्रसिद्ध 

परोपकारी गृहस्थ बाबु शशिपाद् वान्जी याना, आणि तिसरा मान आमचे 

ठेखनायक गुर्जराधिपति श्रीर्मत महाराजाकंडे जात अहि, फटे याचे प्रयत्न 

३. स. १८५२ साकी, बानर्जचिं प्रयत १८६५ सा, आणि महाराजचि 

प्रयल १८८३ साटीं म्हणजे त्यांना राग्याचे अधिकार मिकल्याबरोबर 

दुसम्या तिसम्याच वर्पापासून सुरू अट. पिले फटे व्यकिराः गरीव व जातिशः 

मागासङेष्या वर्गातटे; दुसेर बानजीं व्यक्तिशः सपन व जातिशः उच वर्णातठे 

होते, व तिसेर महाराज सर्वातोपरी थोर स्थितीतङे अदित. पहिल्या दोन व्यक्ती 

दििंगत ज्ञाल्या, तिरे आमच्या सुवान अयापि धडधाकट व पूण॑पणे काय॑श्चम 

स्थितीत अदित, द्याम कार्याच्या प्रमाणाच्या व सिद्धीच्या दृष्टीने पाइताना 

व्री दोधपिक्षा महाराजाचै काम इतके विस्तीण व परिणामकरारी श्रां आहे 

की, ह्या तिच्या कार्याची तुना करणेच व्यर्थं अदि, इतकेच नन्दे अगदी 

आजकार ह्या मरतसडात जी अस्प्रसयतानिवारणार्थं चच्छव्ठ अचिर देशमर 

फौफावतं अहि, व जिची पाकेमु्रे खाटीं खोल शिरत अहित व्या च॑च्छल्शीचीं 

घुराहि महारार्जानीं सतत आपल्या खा्योवर घेन अगदौ अग्रगण्य पुा्यांताछि 

आपटे प्रमुख स्थान कायम राखटे अदि. ह्या दृष्टीने पाहतां महाराज म्हणजे 

नुसते एका मोन्या संस्यानाचे सर्वाधिकारी अधिपति म्हणूनच नन्हे तर् अखि 

भारतातील शेकमताचे नेते, समाजघुधारक, अणि राजकारणकुशङे युती - 
११ 
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इतर्केच नब्हे तर आपल्या दोस्त इृग्रन सरकारानाहि पदोपदी धंड शिकःविणारे 
अनुभवी सत्ताधारी म्हणून जगापुदं व्यक्त अहित, 

३. स. १९१८ साटीं आमच्या भारतीय निराश्रेत साद्यकारी मडन्दीची 
सुबहंस एक खास अलिक भारतीय अस्पृ्यतानिवारक परििद भरल. तिचे 
अध्यक्ष श्रीमंत महाराजच्च होत. व्याच अध्यक्षीय भाषण क्ठे, ते ह्या विषया- 
वरी एकः महप्वाचे वाच्य ज्ञाठे आहे. व्याचे भाषण आटपल्यावर त्याच 

दिवाण मनुमाई मेथा ह्यानी बडोदे सेरथानाने अस्प्र्यांसाटीं तेन्हापर्वत सूय 

काय केर ह्याच्या संक्षिप्त माहितीचा एक ख माया हाती दिला. त्यात 

ग्हव्टे होते कीं, श्री. महाराजनीं इ, स. १८८२ साटीच ही सुधारणा 
आपल्या राज्यात सुरू करून ख्वक्रच निररनिराव्या भगत १८ राठाद्या 

अत्यज खोक।साटी उधडल्या, खव्छची ही सस्या वाटत १८९६ सारी २० 

टी. सन १८८२ साटी द्या कामास हात घाट्ताना महाराजाचे वय अदे 

२० वपषौचेहि नन्हते. दुसन्या कोणव्या संस्थानिकाचे खक्ष इतक्या 
कौवन्या वयात द्या हतमागी छोवुगच्या दीन स्थितीक्डे गे 

असे बरे ? प्रत्यक्ष बतरेश्ड इलाल्यातन तरी ह्यांच्या शिक्षणाची सोय 
अरा कव्छकव्टीने व इतवया प्रगतीने ्चाटी आहे काय £ इतर संस्थानातन जी 
योडाबहत अशी अपूव क्ये होतात त्याचे श्रेय एलाचा प्रागातिवः दिवाणाकेडच 
असते, पण द्या महाराजाची गोष्ट तरी नादी. द्यानीं रीर परिपदेच्या अध्यक्षाय 
भाषणाते सांगितङे, ““ मला ह्या कामीं अनेक अडचणीरी ज्ञगडवि रागे. 
किती पगाराचँ आमीषे दाखविठे तरी कित्येक वर्षे दू शिक्षकच मिब्धेनात, 
मुसतख्मानाकद्रन व नतर आय॑समानेष्टंक टन हे काम करून व्यवे छगटे. "' 

ह्या अतयत कठिण सुधार्णेत महाराजानीं अपूव यडा॒ संपादन केल्याबदर 
सन १९२१ साखी परोपकारी सभा नांवाच्या एका संस्थेने महारानांना 

पतितपावन अद्धी पदवी दिली. व्यदिग्टी उत्तरादाख्ठ वे टेहया भाषणात महा- 
राज म्हणाले, ¢ द्या पदवीखा मी पात्र अहि, असे म्टा तरी वाटत नाही. 
उट्ट माक्षयावर ह्या पदवीुटे एकः अवघड जबाबदारी खादी जात आह. 
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लया क्षत्रांत मी एकटाच खपत आहे, असे नसून इतर ने कोणी अहित, त्यच्या 
कडि हा मान जातो. राज्याच्या काल्यनमि्धे व॒परिस्थितीमु्े ह्या कामीं 
मला जितकें करावयाचे होतें तितके माक्चे हातून घडठे नाहीं. माश्च अधिकारी 
मखा जे सांगतात त्यावर मका अवल्बुन राह लागते; आणिते जे करतात 
त्यावरच तृप्त राहवें छाग्ते. मानवी प्रयलाला मर्यादा असतात, विशेषत. 
हिंदुस्थानांतीर राजे रोकना, ते सवौधिकारी असूनहि, ह्या मर्यादा अधिकच 
भोवतात ! ” अरा अस्पष्ट उद्रारावखून अवध्या १९ वर्षाच्या तरुण महारा- 

जाना द्या नवीन घुधारणेची मेढ रोवितांना अधिकाय्याक्दून व॒ खोकांकवःटून 

पाठिबा किती मिव्ठाटा व अडथके किती अले, ह्याची अधुक कल्पना वाच- 
कांनीच करावी, महाराजानी विद्वान् व प्रागातिक अधिकारी वैष्टोवेन्धी हाता 

धरटें खरे. पण महात्मा गांधीसारख्या बद्ध देवमाणसाखा ज्या गुजराथ देराने 

थोड्याच वर्षापूर्वीं अस्प्दयांच्या बाबतीत जुमानटे नाहीं, त्या देशांतीर टोक्मत 
५० वषपूर्वीं ह्या अनुभवी तरुण राजाला अगदीं सतावून सोडल्याशिवाय 
राहि असे हे संभवत नाही. काहीहि असो. द्या सत्कायांची मेढ तर ह्या 
खेबीर पुरुषान पषिल्या घडाक्यासरशीं जी रोविरी तिचा विस्तार पुटे कसा 

आला तें आता पाहू. 

बडोद्ं संस्थानाच्या सन १९३१ साख्च्या खानेसुमारीच्या अहवाटतः 

अस्प्र्याची सख्या खारीट्प्रमाणें दिटी अहिः-- 

अ. अक जात, लोकरसंख्या, 

१ भगी ३१,०१८ 
र् बुरुड व वासषफोडा ४७८ 
र चाभार ४२,८०२ 
9 गरोडा ७,७९.६ 

५ होलार ५ 
& महार ५५७२ 
७ माग २.७ 

८ नाड्या ६२२ 
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अं. अंक. जात. खोकरसस्या. 
९ दणवा ९.६.४३ 

१० थोरी ५५६ 
44 तुरी १,७११ 
१२ वाक घ धेड १०७,९८८ 

एकूण २०२.,७.७७ 

एवढी मोटी अद्पुर्यांची संस्था राउथाच्या दूरदूरच्या भागंत पसरली पाहून 
-महारा्जाच्या मनत. त्यांच्याविषयीं कच्छवव्ठा आला असे यातं काय नवषर 
या रोकांसाटीं महाराजांनीं शवा काठल्या व सन १८९१-९२ सारं 
वडोदे, अमरेखी, पाटण आणि नवसरी येथे वसनिमूहे कादून त्याच्या जेवणा- 
खाणाची व राहण्याची सोय केटी. त्यांना कपडठत्ते, पाय्यपिन्सिटी ष पुस्तके 
पुरविण्याचा उपक्रमहि महाराजांनी सुरू केला. संब सरकारने पृण्यास एक 
वसतिगृह उघड ते ह्यानंतर ३० वर्षामीं म्हणजे सम १९२२ साखी ! वरर 
चार वसतिगृहामुके अत्यजवर्गाना उत्तेजन मिक््म पटीर ५।६ साभ शान्छ।- 
तून शिकणाव्या मुखंची सख्या दुपटीरने वाटी. द्याकाठीं दरवर्षी अत्यजांच्ची 
एकः दोन विया्थीं गुजराती & न्या यत्तेच्या परैक्षेखा वसत असत, 

ह्यानेतर कित्येक वर्षे द्या प्रयोगाटा दुष्काठ आणे ष्टेगचीं मोटी विघ्न 
आ. ह्या केगाक रोकना हयातांबर पोट भरायचे असते. त्यापुढ्ै सुटंना 
रात पाठवायला त्राण उरेना, हयात हिंदु अधिकाम्यांच्या सहानुभूतीवष्या अभा- 
वार्चीहि भर पडली. अस्प्रद्य विद्याध्याना रिक्षणाची गोडी रागत नाही अही 
दर उठविण्यांत आढी. शवरीं हीं वसतिगृहे वंद ठेवावीं छगली, तरी पण 
श्री. महाराजांनौ खर्चात बचत न करितां, बडोदे भ।गात र. 9० च्या व इतर 
भागंत ₹. २५ च्या हिष्यवृत्या ठेवल्या. व कसेहि करून ३. स. १९०० 
साठापासून पुटे कांहीं वर्षे शाव्छ॑तूल ह्या विधारथ्यीची सैर्या सरासरीने १,००० 
पासून १,५०० राहीरु असं केले. 

इ. स. १९०३ साट्च्या सर्टबर अखेर मी ओक्सफईं विदार्या तीं धमं 
शिक्षण सेपवून स्वदेशी आर, महाराजसाहेबानीं मला ऊच भेदीखा वोरव, 
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आणे ब्डोरं॑शाहरांतीरु अत्यजांच्या त्या वेद्ध चार शाब्दा न्या चाढल्या 
होत्या, व्या तपासून मखा काय वरते ते समक्त क्धषरण्याची आज्ञा केटी. 
द्या शव्छतून रिकून पास ्षरेटीं पटे कामाच्या अभावी ए्कि्मीं हिंडतात, 
त्यांना कांहीं योग्य नोकव्या देण्याची व्यवस्था होई काय असँ मी महाराजाना 
विचारे, पण ते त्या काढी गुजराथसारख्या प्रांतात शाक्य नव्हते. मात्र अदा 
मुना अधिक रिष्यवृ्या देऊन वरिष्ठ शिक्षणाकडे पार्विण्याचे महाराजांनीँ 

कूल केठे. एवदरीत द्या थोर पुसुषाच्या अंतःकरणांत ह्या हतभागी लोकांचा 
ध्यास सतत रागला दाता, हँ माश्या ध्यानात तेन्हांच यऊन चुकले, इतक़च 
नन्हे तर द्या महत्वाच्या विषयास्वेधी माद्या स्वतःच्या विचाराखा नवीन 

प्रोत्साहन मिदून, त्राह्मसमाजाच्या अखिल भारतातीर माया प्रचार कार्या- 
बरोबर द्या छोकाची निरनिराच्छया प्रातातीर स्थिति स्वतः डोन्यानीं निरखून 
अजमावण्याची मरह प्रेरणा राटी. 

₹. स. १९०४ च्या डिसेबर महिन्याच्या अखेरीस म॑बहस राष्टीय परि- 
पदेचे अधिवेरान ्ञटे. व्याच वी मुबईृत भररेल्या सामाजिक परिषदेचे अध्यक्ष- 
स्थान श्री. महाराजसाहवानीं मंडित कटे, तन्हाच अखिर भारतीय एके 

परिषदहि आम्ही सुक्हत भरविटी होती. प्रातेप्रांतीचे पुढारौ जमटे होते म्हणून 

ह्या संघीचा फायदा घेउन भुवह व्राथनासमाजाच्या रात्रीच्या राव्छचा वक्षस 
समारभ आम्हीं केखा व व्याचे अध्यक्षस्थानहि महाराजांनी स्वीकारटे , इतकेच 
नव्हे तर ह्या समारंभाचे दावटी रात्रं आमच्या राममोहन आश्रमात सवं जातीचे 
मोठे सहभोजन काटे, त्याच अष्यक्षहि महाराजच होते. त्या बक्षिस समारभात 
चाभार् जातीच्या ज्या एका लहान मुखने धरान माषण केठे व 
उ्याचै महाराजांनी आपल्या भाषणात प्रेमाने अमिनेदन केठे 

तोच मुखा रा. रिवरकर हद ॐ. आनेडकराचा सेक्रटरी होऊन व्यांच्या 
स्वजातीच्या उन्नतीचे कार्यत मदत करीत अहे ! स्वतः ॐ. 
अनेडकराना तर महाराजाचा फारच मोठा आश्रय होता. ते बडोदे काठेजांतूल 

बी. ए. क्राल्यावर त्यांना वडोदे संस्थानच्या धारासमेत सभासद नेमे, नेतर 

ख्वकरच पुदीरु शिक्षणासाटीं बरीच वर्षे पुष्कव् खच करून त्यांना अमित. 

य ४.०५ ज ५ च ध ५ प ५. १४ ५ ५, १.९५ 
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ठेत्रिडे होते. तेथून पी. एच. डी होऊन आल्यावर कांहीं दिवस बडोधात् 
ॐ. अबिडकरांनौं नोकरीहि केटी अहि. 

वरीरु सामाजिक परिषदेचा महाराष्टरावर व श्रिरोषतः पुष्यातीर कार्थकारी 
पुटस्यावर जसा ञ्यभ परिणाम आखा तसाच महाराजाच्या उत्साहराक्तीवरटि 

अटेखा दिसतो. रोच दोन तीन वर्षात पुणे मुंबई येथे सम्ई्टस ओः इंडिया 

से।सायटी, सशर सरष्हासि टीग, सेवासदन, बित्रिस्ड सेस मिरान सोसायटी 
ओंफ ईडिया सारस्या अखिल हिंदुस्थानच्या रास जीवनांवर परिणाम क- 
णाय्या संस्थाचा उव आखा, याच सुमारास महाराजांनीं आपल्या राञ्यांत 

सरक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा पास करून, राय शिक्षणाचा धडा इतर 
ठृहानमोल्या संस्थानासच नषे तर प्रत्यक्ष इग्रन सरकारासहि घाट्न दिढा | 

बडोदयाच्या इतिहासांत हे साठ सोन्याच्या अक्षरांनी टिदहिटे जाल, बडोधास 

सक्तीच्या शिक्षणाचे प्रस्थान मांडल्याबरोबर उसव्टीसरशी अत्यज राव्छची सस्या 

१८ ची २४७ आणि विचा्याचची संख्या २,००० ची ९.२६९ ्ञारी ! बेद 

केल्या वसतिगृहांची पुनः गरज मासू खागली.आणि एकंदर ह्या वाढर्ल्या वाच- 

कांकरिता एसा तेन आणि बाहून धेतर्ल्या कायवाहवयगची खास निवड करावी 

कागरी, आणि खवकरच अतयजव्या सुदैवने पंडित आप्माराम हे ह्या रायस 

रामे, १९०७-८ व्या सुमारास बडोवास हषी असलेले, व अखिरु मारतात 
नमुनेदार ्ारठं अत्यन व्रिधार्थी-वसतिगृह उधडप्यांत येऊन, पंडित्जीना त्या 

गृहाच ु परिरडंट व बडोदे राग्यांतीट अध्यज शिक्षणाचे इन्स्पेक्टर नेमण्यांत असि. 

हयपूर्वीं एक दोन वर्षं मुस आमच्या डग्रिस्ड छ्ासेस मिशन सोसायटी 
आफ हंडिया ह्या संस्थेची स्थापना ता. १८ अक्टोबर् १९०६ राजी ्ाटी, 
व प्रंतोप्रातीं तिच्या शाखा निव कागल्या. दरयर्षी जथ जेथे कौम्रिसचीं अधि- 
वेशने होत तेथे असिक भारतीय अस्पृरयता निवार परिषदेचीहि अधिवेशने 
होऊ कगछी. पुतेच्या कौँप्रेसव्या वेवी सन १९०७ साखी असेच एक 
अविषेश्न भरविठे होति. महाराजत रक्ष्य आपल्याच राज्यांतीर अस्पस्याकडे 
लग्टे होते अस नसून ते अर भारताचे एकं अग्रगण्य ॒पुढारी असल्यामुर 
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ते आमच्या ह्या मिरानची प्रगति मन खावून निरखीत होति. म्हणून श्याच 

सुमारास् व्यानं मला बडोदयास बोटवटे, बडो्ाचे न्यायर्मदीराच्या मव्य 

दिवाणखान्यात एक जंगी द्रबारयजा जाहीर सभा बाटावून स्वतःच्या 

अध्यक्षवाखारीं र्व्यानी माञ्च अप्र्योद्धार ह्या विषयावर एकं 

व्याल्यान करति. ईच व्याख्यान मला पुटे छिद्रन काढण्यास सागून ते स्वतंत्र 
पुस्तकरूपने प्रसिद्ध॒ करण्याचाहि खच दिटा. बहिष्कृत भारत द्या 
नावाने ते प्रसिद्ध आल्यावर त्याच्या एकः हजार प्रती बडदे ठरवाराने किकित 

घेऊन वाटल्या ! द्याचप्रमाणे पंडित सातवलेकर ह्यांनी केटेल्या ““ स्पशस्पशं? 

द्या पुस्तकालाहि महाराजाची मोटी मदत लाखी अहे. अर्थात् ह्या सष 
गो्टीचा परिणाम बडोबतीर कोार्यावरहि होऊन ख्वकरच पंडित आत्माराम 

याच्या देखेखीखाटीं कायस मोठा जोर आटा, 

द. स. १९.०९ सी महाराजाचा मुदम पुणे मुबरहकडे आटा, व्यविन्ठीं 

सर्ष्टबर महिन्य'त आमच्या डिग्रस्ड छसेस मिशनच्या पूर्णे शाखेच्या राव्डंच्या 

बक्षिस समारभाचे आभि मुक्त टाउनर्होदम्यै ता, १८ अक्टोबर रोजीं 

भरस्ल्या आमच्या मिरानच्या भात् -सेस्थेच्या वाटदिवस समारभाच महाराजच 

यक्ष वटे. ह्या दोन्ही ठिकाणी अनुक्रम १,००० रु. व २,०८००्र्. ची 

देणगी देउन महाराज मिशनचे आश्रयदाते ब्लले. श्री, दमाजीराव गाईकवाड 

स्कतौटर्रदिप फंड नावाने अथापि द्या फंडाच्या व्याजांतन आमच्या राव्संतीर 

विदयार्थ्याना नियमित रीतीने रिष्यञ्चच्या दिल्या जात अहित. शिवाय आमच्या 

वसतिगृहातीर रा. मटकर् नावाचा एक महार विद्याथी मेंश्कि परित पास 

आल्यावर व्यास कोठेजां तीर पुढीर रक्षणासाठी दरमह्य रु. २५५ स्कोर्रक्चिप 

दिखी. पुण्यांतीट बक्षिस समारभाचे वेक, पुणे शहर व ठ्प्कर यर्थ राह- 
णाय्या निरनिरान्या अस्पृश्य वर्गातीर लोकांनीं आपसांत वग॑र्णां करून, महा- 
राजाच्या अस्परस्योद्धार काय+चा जा्दीर गौर करण्यासाठी एक मानपत्र अर्पण 
केठे, व्या वेद्दीं महाराजाच्या दर्नासाटीं ख्हानथोर खीपुरषांची अरोट र्दी 

जमी होती, निरनिराव्या अस्परर्यवशौय लियन जुन्या खिजाग्रमाणे आरती 
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करून महाराजांना मोन्या प्रमारने ओवाल्िलि. महाराजां्नहि परत भेट म्हणृनः 
आरतीत पांच पांच सोन्याच्या मोहरा ठेवून आपली गोड समयज्ञता प्रकट 

केटी, तो एवदर देखावा अध्येत हृदयस्प्च ्ञाखा. 

हा समारंभ आयपून महाराज साहेब परत बडोचास गेल्यावर खोच पुणे 
येथीर महार समाजाचे प्रमुख पुढारी रा. रिवराम जानवा कांबठे व रा. श्रीप- 
तराव थोरात द्या दोधांना महाराजांनीं बडोद्यास खास आर्मत्रण देउन ने व 
त्याच्यारीं विचारविनिमय करून त्यांचा योग्य सत्कार केरा, व व्यांना उघड 
रीतीने राजमहासंत आमंत्रण करून, अपल्या ठेबरावर सहभोजन केले ¦ 

हयापुटे नऊ वर्षानी सन १९१८ साटीं मु येथं आमच्या मिशनची 
अखिर भारतीय अस्पृर्यतानिवास्क परिषद श्ञाटी, तिचे अध्यक्ष होउन महारा- 
जानी ह्या राषटकायांस पुनः नवीन चैतन्य दिले. 

उत्यन वगोच्या विारथयाकरितां नुसत्या राव्ड आणि वसतिगृहे स्थापून 
महाराज स्वस्थ बसठे नाददीत. बडोदा येथीठ वसतिगृह ही एक अखिल 
भारतांत नमुनेदार संस्था अहि हे वर सागितटेच अदि. हा प्राचीन गुरुकुखाच्या 
धततीवर एक पुण्याश्रम अहि. पंडित आत्माराम या आश्रमांतच राहात असतात, 
त्याच्या मुखंनाहि बडिलंचेच समाजसेवेचं वट्टण रागे अहे. येथे विदया्यच्य। 
( मुलाची केगढी व मुच वेगल्ठी ) भोजनाच, स्नानाची, अभ्यासाच व 
व्यायामाची अगदी उचवर्णीयाप्रमाणैच उत्तम सोय केठेटी अहि. गुजरथ- 
तीर अत्यन सवे आपापटी धार्मिक गृह्ये आपल्या नातीतल्याच पुरेहिता- 
कृट्रून करून धेतात. दह्याना गरोडा म्हणतात, ह्या गरोञ्यादडून घम्कृत्ये योग्य 

रीतीने ब्हावीत म्हणून त्याच्यासाटीं एक संस्कृतशाढ्ठा वाढण्यात आखी. आणि 
तीत २५ गरोडा विचाध्याना दरमहा ₹. ८ च्या स्वयरटररिपा देउन तयार 
द्यांत अदे. वसतिगृहातीठ सवै विचाध्याना वेदरमत्रासह नित्याची उपासना 

टरण्यास शिकवि्यात येते. शिवाय व्यांची दोन बाख्वीर् प्रथक आधुनिकः 

पद्धतीने तयार करण्यांत आदीं अदित. एकंदरीत हा आश्रम पाहणाय्यांवर फार 
उदात्त परिणाम होतो. ह्या देशांतीर व केरी पुष्क प्रसिद्ध ॒पुरुषानीं ह 
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आश्चम समध्न पट्न अआगश्चयं ग्र बेल अहे. ठ टक्च्यचे प्रसिद्ध क्येव्याधीक्च 
राववहाद्र जगल किर विन दमनः छा आाश्रमास १९१९ च्या न्ववरम्ये 
भट दिली, तन्दां आश्रमी स्वन्छना आणि व्रियाध्य॑ची उच्व शिक्चणाविभयटः 
पात्रता पाहून वयाच्याक इत्क् परेणःम अला च्य, स्सोनीं विदाथ्याना गीता 

रिकविष्यासाटीं व रिष्यत टेष्यदछखं सृ. १५.००० च देणगी टिली 
ला देणर्गीतून वियाष्णन्म खास परीक्चय घन त्वा प्रमणे शचिष्यवृच्य देण्यात 
यनात 

यां आश्रमास् श्री. गहरजा्चा यनेक भः अक्तते, सन १९१० जन्ने- 

वार २२ राजा बडायांनीनर स्व अस्पिश्य दिदाच्याना मार्तीनमेकीर राजवा- 

उ्यात समक्त जमद्न व्यनौ नःय थःटाचो मजरी दिखी. पुनः १९१२ 
सारी अस्प्रांब्या सव मुलन रदमोतविखस रजकाञ्रंत जमवन खाऊ वाटस 
त्या वेरं इंदुरचे महाराज तुको हका फह्ण अट हाने. कना हा 
प्रकार कार आवहन व्यानः सतः णकः इमःर शयय दिष्यवयांपसीं दिये. 

खालील क्द्टक्तव्रून बउ-वा्ताल अयनं खाव्डची कर ग्रति आयी है 

दिसून येदेल. 
य 9० ~ ~----------------------- -> वषं | मुस्मन्यः | सन्यः | एञ्द् | विवध 

रवम द् न्न रव्ट 
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नै स्वर्तत्र आ चर. 
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व्रजीह. स. १८८३ पापुन १९३२ अखर शार्न्च्या व विद्या््यीच्य 

सख्यत एकदत प्रगति दाक आदे ति््यांत मधून मधून चढ उतार दिसत 
आहे. वडाद् रउ्पतीरु अन्यजाची णङ्द्र जेकंसस्या कर॒ दडविल्याप्रमाण 

२,०२.७७७ अषि. त्वा पवी जज नागायन प्राथमिकः दाद्छत शिकणारी 

ए दर मुखःची स्या २०,९.०२ अहि 

गल्या वषापासलून असवृदयांकसितिा स्वर्तत्र निराम्या शावा नसान्यात अदी 
विदाखाव्यानं आपल्या धारणात दुरुस्ती केल्या समजते. दी दुरस्ती होऊन 
अस्पृ्याच्या स्वतंत्र ११० याका गेल्या वर्षात कमी केल्या गेल्या. तद गेल्या 

वप! मुखच्या संस्येत २,५१५ वादच शाटी अषि. ती खरी व टिकाञ 
जसल्यास दी दुरस्ती ववर्ग नाही. 

कखामुवन, टर्निग द्मट न, हययस्वुर्ट, व कोटिन ह्यातन अस्प्रशांना सिवः 
ण्यास सरराप्त मोक्च्ठीक होऊन बरीच वर्षे टी अटित, तरी पण षपदवीघरार्च 

सस्या १।२ ह्न जास्त आदव्य नाही. पण सवथ मुंबई इत्परष्यात तरी भज 

सव॒ अस्परद्य वगोच्या पदवीवराचौो संख्या ६ बर कोठे गेटी अहि £ अरा 
स्थितीति बडोयाक्चं नाव ण च्व रकेड ? दिष्टी हायस्कुखत ११५०, कडा- 

शुवनात १५५, दूनिग स्टेजान १७ मुटँ {सकत अहित. दुस्यम शिक्षणाथ 
एकंदर ३६ स्वलररिपा आहत. बओदं राप्यात सर्म अस्पद्य विवार्ध्यीना 
र्षण मपितच् मिनत 

पिट १ ०-१२ वर्षे अपरष्य वगाना रिक्तविण्याटा हिंदु रिक्षकच मिव्छत 

नसत. किति पग र धेठन एखाद। ददु भिव्लख तरी तो दिकून राहत नसे 
म्टणून अश दाद्छत सुसटमान ।र्तकावर् काम भागवानै खगे अ स्वत. 

महाराज साहेवान+च एका संमेटनात उघड सांग लगे, पण आतां ही 
।स्थति पाट्ट्रन इष्टी १६६ अन्यज व्गीचेच रिक्तकः विवाखाव्यात अनग्यापनाच 
पित्र वपम करीत आशेन. ही गोष्ट खरोखर महाराजाना भूषणावह आहे 

१९३२ सा्टीं पडदे राञ्यातीट २५ खेडातं २४ निरनिरान्या 
सदकरि पतवदया ३६० अस्यव्यवर्मीय समासदाव्या प्राययासारीं काम करीत 



संम ठस र 

होव्या+ अशी मला माहिती मिक्ठेखी आठवें, व्यास दरमहा “४ अणे 
व्याजाने धक्ट्ल्या कजफेडीसाठी, शतकीची आखते घेप्यासाटी, ब हातमाग 
ररेदी करण्यासाठी रकमा कर्जाऊ देष्यात आल्या, 

चडाद्, अमरटो, पारण, नवसारो येया चार् बोडगांतीर सर्व मुर्छीन। 
शिवणक्म, कशीदा व स्वयपाक शिकविण्यांत यतो. ३. स. १९१९ साटीं 
ह्या योडीगातीरु १५७ वर्षाच्या एका अनाथ मुखीचा विवाह एका उच्व वणी- 
याश्च कृखून देण्यात आला, तेन्ां दरबाराकड्ून रु. ३० द्या वधूख खीधन 
म्हणून दण्यात आटे 

यडेदे राव्यातीर सव दवाखने, कोटे, इतर सरकारी कचेग्या, व प्रयास्ये 
सव॒ अस्पृस्याना सवदा मोकच्या श्चाल्या अदित. धारासमेतूल अस्पस्य 
प्रतिनघीचा मधून मधून नेमणूक होते. मुख्खी खार्व्यात एक पदवीधर ३ 
किती नरी कारकून राजरोस सर्वाबरोबर बसून कामे करीत अहित. 

द्धी दुमदुमत अक्सश्ल्या मदीर प्रवे्चाच्या द॑गर्टीत ह्या पतितपावन महारा- 
जानी आधाडी माख्न सरी मिन्धविटी अदि, षद्खीची मेदिर-प्रवेशाची 
चव्टवठ सुरू होप्यापूर्वाच त्यांनी आपटे खंडेरावचें मदिर अस्पररयास खु कटे 
होते, आणे गेल्या आक्टोबर महिन्यात तर् सवे हिंदु धमीयांस जातगोत मनात 
न आणता सरकारी देवखातूल प्रवे करू चावा, व तसे करण्यास खाजगी 
देवव्छाच्या मारकाचौ मने वद्छवावी; कारम परमेश्वर सवांवर सारखैच प्रेम 

करितो, अशा आश्याचा श्री. महाराज साहेवानीं खोज्ानहून तारेनेँ इकूम 
पाटत्रिखा, याषिरुद्र कहीनी चल्छवव्ठ चाट्विखी असली तरी तिला 

मु्ीच जोर नाही. त्रिटि श दिदुस्थानातूल सध्या चाद्ध् असर्ल्या मंदिरप्रवेशाव्या 
चव्यवीस तेथीठ सनातनी मेडव्डी जोरानं विरोध करीत अहित, पण 

तितका तीव्र विरेध बडोदास नाही अस समजते. सत्कायं म्हटलें म्हणजे त्यात 
विरहि याव्याचीच पण व्यामुरे घाबरू्न न जाता, संकटे हीं कार्यिद्धीचीं 

मपिच हात अणी मनात खृणगांठ करंधून, समाजयुरीणांनी आपठै रोकशिक्ष- 
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9 ^ ४, ~ 

णाच व छोकोनर्तीचं कायं सततत क्नीत राषिरे पाहिजे, महागजाःनौ असे 

कैट, व म्हणूनच अन त्याना अस्यृष्योद्राराव्या या पुण्य कार्यत अपू यश 
मिढ्वितां अष, 

असो; ˆ परगुणपदि(णून् पवतीक्रतय न्त्यं । निज हदि विकसंतः सन्ति 
सन्तः कियन्तः ॥ ' या कोर्टीतीर पा महान् सताम दुर्षायु घ पूर्णं आत्ेग्य 

नाभो, आणि स्याच्याकटून अस्पृ्यःचः कायमचा उद्धार होये अरौ पसेश्रय- 
जत्र नम्रतापू्वैक मागणी करून, म दा अग्यटेख पुरा कसि. 
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श्री, सर सयाजीराव महाराज गायकवाड़ 

आधुनिक महाराश्ाचे जनक 

(टेखकः--भ्रीयुत कर. ग. छिमये एम. ए,, एर्एल् बी. मेंबर सन्ैदूस 
अफ इडया सोसायटी व सपादक, ज्ञानप्रकाश, पूरणे ) 

चडोदं संस्थानचे सुविख्यात अधिपति श्रीमत सर सयाजीराव महाराज 
गायकवाड यांच्या वयाला ता. १७ माच रोजी ७० वर्षे पुरीं होऊन त्यानीं 
एकाहत्तराग्या वषात प्रवेश केला, याबदल आम्हीं श्री. महाराजसाहेाचे 
मनःपूर्वक अभिनंदन करतौ, आणि परमेश्वर ने त्यांना सुख व आरोग्य देऊन 
दीर्घायुषी करां अरी प्रार्थना करतो. आपका हिडुस्थान देश ही जशी सुवर्णं 
भूमि आहे, त्याचप्रमाणे ती चमत्कारांचीहि जन्भभमि आहे, असे महर तर 
तैं. फारसं वावगेँ होणार नार्ही. पुराणांतरीं रकाचा राजा क्ाल्याचीं उदाहरणे 
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चाचण्यांत येतात. चद्रहास राजासारखा अनाथ बालक अनेक आपत्तीतून 
सुखरूप पार पडला, व सार्वभोमपदावर आरूढ होऊन त्याने दिगत लोकिक 
संपादन केडा अशाहि कथा आहेत. पण आधुनिक काटांतहि असे चमत्क।र 
घडून येतील अक्षी कोणाचीहि कल्पना नग्हती. खानदेशासारख्या खरोखर 
अरत्य॑त मागासलेभ्या विभागांतील एका सेड्यांतीर साधारण स्थिर्तीतीर 
रोतकथ्याचा पोर दैवशात् बडोद्याचा संस्थानाधिपति क्लारा, ही खरोखर अत्य॑त 
अद्भूत गोष्ट आहं इतकेच नब्है, तर सिंहासनारूढ इ्ाठेल्या या आदुरणीय 
व्यक्तीनें राजपदाच्या मदने धद न होऊन जातां दृरदर्शी म॒त्सदहीपणाच्या 
जोरावर व देश्षाभिमानास्या भावनेनं आपटा रन्यकारभार नरिरिश राज्य- 
उ्यवस्थेलाहि कित्येक वावर्तीत आदुरहभूत बनविला, ही त्यांची कामभिरै 
आधुनिक भारतवर्षाच्या राजकीय व॒ सामाजिक इतिहासांत अत्यत 
संस्मरणीय ्ल्यासेरीज केव्हांहि राहणार नाही. श्री. सर 
सयाजौराव यांना राज्याभिषेक होऊन ५८ वर्षे क्षी, त्यांच्या या दीध- 
काठीन् घडामोडीच्या उत्करांतिपुणं कारकिर्दीति हिंदी राजकारणांत अनेक 
क्रात्या व फेरफार घडून अकेले आहेत. श्री. सर सयाजीराव महाराजांच्या 
अतु कामगिशीनं कित्येक वर्प सर्व हिदुस्थानाला आदुरघभूत व नमुनेदार संस्थान 
म्हएन बडोदे संस्थानचा जो लोकिक ्लाला होता, तो आतां कांही बाबतीत पूवीं 
सारखा कायम राहिला नाही. कारण तिरि हिंडुस्थानांत लोकशाहीचं पार 
संस्थानांच्या मानानं निःसंशय पुँ पड अहि. अक्षी वस्तुस्थिति जरी असली, 
तरी श्री. सयाजीराव महाराजांनी आतांपर्यत बजावषेल्या सर्वौगीण ठेोकोद्ध(- 
राच्या दिव्य आणि देाभिमानी कामगिरीच महत्व कन्हांहि व कोणालाहि 
कमी लेखतां येणार नाही. सक्तीचे प्राथमिक रिक्षण, म्रंथाटयांची स्थापना, 
देशी भाषांना उत्तेजन, अंत्यजोद्धाराला मदृते, बारविवाहप्रतिबेध, पुरोहित- 
वग॑सुधारणा, धारासभा, ओयोगिक शिक्षण, उद्योगधंर्याना उत्तेजन, बेदरांची 
वाढ, कायक अधिकान्यांच्या सवेवर्गीय नेमणका, स्वतंत्र न्याय दानपद्धति, 
वाङ्मयसुधारणेङा साहाय्य, घटस्फोटासारखे समाजसुधारणेचे कायदे, वगेरे 
अभिनव प्रकारच्या विविध राजकीय, सामाजिक, शोक्षणिक, आर्थिकं व ओदयो- 
गिकं सुधार्णांच्या बाबतींत पहिला यशस्वी उपक्रम करण्याचे अपूर्वं व अद्धि- 
तीय श्रेय श्री, सर सयाजीराव ्यानीच संपादन केठेठं अहे. हिंदी राष्ट्रीय सभा, 
ओयोगक परिषव्, सामाजिकं परिषद, साहित्यसमेलन, वरना त्यांच्या उदा- 
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हरणापासून स्फूतिं व मारगदर्शकत्व उपलब्ध जलह आहे. अश्चा रोकहितात्मक 
स॒धारणाबहर श्री. महाराजसाहेव अनेकदां कांहीं निरिश लोकांच्या व अँग्लो- 
इंडिअन पत्रकारांच्या कडक व अनुदार ठकिलाहि पात्र ज्ारेले होते, पण 
त्यामुक श्री. सयाजीराव हे कधींहि कर्तग्यच्युत श्ल नाहीत, ही गोष्ठ त्याच्या 
राजकीय धेर्याची, आत्मविभ्वासाची, बाणेदारपणाची, उच देदामक्तीची 
निःसंराय योतक आहे. जनतेची तयारी किंवा जागति आलेली नसतांना 
काढठाच्या पुरे आघाडी मारून, श्री. सयाजीराव महाराज हे आपलीं सुधा- 
रणाविषयक नादिष्टपणाचीं मते लोकांवर छादीत आहेत, व म्हणान हे 
शेक्षणिक फिंवा सामाजिक प्रयोग अखेर अयस्वी ठरतीर, असे या टीका- 
कारांनी भाकित केठं होतें. पण सुदेवाने या सर्व॑ ठीकांचा व आक्षेपांचा पर्ण 
भ्रामक पणा आणि खोडसाकपणा जगजाहीर इ्ारेका पहाण्याइतकीं आय. 
मयौदा ईश्वरा महाराजसाहेवांना दिटी, व आपण लाविलेल्या अग्रतवृक्षास 
गोड फढ अषेलीं पहाण्यास ते आज सुदैवानँ हयात आहित, याबहल 
परमेभ्वराचे सर्वानीं अतिशय आभार मानङे पाहिजेत. श्री. सयाजीराव 
महाराजांवर अनेक कटुंबिक आपत्ति ओढवल्या. पण त्यास ते आपल्या 
प्रजापाङनाच्या व॒ जनसेवेच्या पवित्र कत॑न्यापासून कधींहि च्युत रेके 
नाहीत, व म्हणूनच अदयापिहि त्यांची लोकप्रियता अखंड राहिङा आहे. 
एवढेच नरै, तर ती अधिकच वाढत चालृी आहि, अस म्ह तरी त्यांत 
बिलकृटल अतिशयोक्ति होणार नार्हा. राजकीय हछ्याहि श्री. महाराजसाहे्बाना 
अनेकदं अधिकारवगाचा गुप्त व अहश्य रोष सहन करावा लागला आहे 
पण त्या सर्वांस ते पूर्णपर्णे पुरून उरे असून, त्यांनी राजकीय क्षत्रातील 
आपल्या संस्थानाचा समानतेचा स्वतंत्र दोस्तदजी कधींहि कमा होऊ 
दिटेढा नाहीं. हिडस्थानची भावी राज्यघटना संयुक्त किंवा केडरल स्वरूपाची 
ब्हावी, ह श्री. सयाजीरार्वाचं ध्येय फार ज्जने आहे. तं आज मूर्तं स्वरूपांत 
येण्याची वेढ आरी आहे, हँ पाहून त्यांना अंतःकरणपूर्वैक धन्यता वाटवी 
यातं आश्चयं नाही. या फेडरेरनच्या स्थापनेवरोबरच बडोर्द संस्थानांतीर 
कायदेमंडक्ाचा दर्जा वाढविण्याचं अभिनंदनीय श्रेयहि महाराजसादेव 
संपादन करतील, अक्षी आम्हांस आज्ञा आहे. वयो, ज्ञानब्रदध आणि 
अनुभविक संस्थानिक या नात्यान तर श्री. सयाजीरावाना आज अगरेसरत्वाचा 
मान प्राप्त ज्ञालेला आहेच. पण त्याहिपेक्षां महार ष्ीय सुरन्बी मत्सी या 

म 



१०८ भीसयाजीभमनीरवभ्रंथ 
नौ पीपी ती ती 01१, कक कक कक कक कक क कए. स छथ 

नात्यार्नेहि त्याच सर्वशरष्ठत्व मान्य करावयाटा कोणीहि तक्रार करणार नाही. 
नाना फडणीसांच्या निधनानंतर गेल्या शतकात महाराष्ट्रात नांव चेण्यासारले 
जे कांहीं हाताच्या बोटवर मोजण्याहृतके विख्यात समत्सद्ी जन्मास 
अले, त्यांत पहिल्या वर्गत श्री. सयाजीरावांची गणना केली पाहिजे. देदा- 
भिमान, भाषाभिमान, विधायक कामगिरी, बहुजनसमाजहितदक्षता, आणि 
मुत्सदेगिरी या बावतीत त्यांच्या कामगिरीची बरोबरी कर्णे पुष्कछांना कठिण 
आहे. नहे कित्येक बावतीत तर तें इतराना अशक्यहि आहे, असें म्हटलें 
तरी चेल. श्री. सयाजीराव महाराज हे आधुनिक महाराघ्राचे एक महत्त्वाचे 
जनक आहेत ८ #18१€ा' 0 }1{0व €) ‰{9008198}018 ) हं कोणीहि मान्य 

करील. त्यांनीं महाराष्ठी्याच्या यज्घस्वी मुत्सदेगिरीचा ठोकिक जितका 
उत्क्रुष्ट रातीनें वाढविला, तेवढां तो इतर फार इले तर एक दोन व्यक्तीनीच 
वाढविला असेल. आतां श्री, महाराजसाहेवांची उमर सत्तर॒वर्षीची श्याली, 
तरी ठोकसेवेची त्यांची जाज्वल्य तठमन काडीमात्र कमी द्यर्ली नाहीं 

इतकच नब्हे तर प्रत्यक्ष अनुभवा व अनुक परिस्थितीमु ती उत्तरोत्तर 
इष्ट दिर वाढटतच आहे, असँ म्हणावयास हरकत नाहीं. एरवीं आपल्या 
बड़ोयासारखा गुजर भाष प्रधान महार्रीय संस्थानांत हिंदी भाषेचा प्रचार 
वाढविण्याच्या रष्टौपयोगी उपक्रमाला त्यांनीं एवल्या उतारवयांत कधींहि 
न्वालना दिली नसती. हिड विधर्वाच्या वारा हकांचा कायदा, हिदुसमाजां- 
तर्गत घटस्फोर उफ विवाहनिराकरणाची कायदेरीर योजना, महाराघ्राकेया 
पीठाच्या कल्पनेछा पाठबक, वभर ज्या इतर आधुनिक स्वरूपाच्या योजना 
आज बडेोदं नरेशांच्या साहाय्यानं पुँ येत आहेत, त्या श्री. सर सयाजी- 
रावांच्या स्पृहणीय आश्ञावादित्वाच्या व॒ लोकहिततत्परतेच्याच योतक 
आहित यांत शोका नाही. श्री. सयाजीराव महाराज याच्या हातुन लोक- 
सेवेचीं अरीं अनेक कामे यदस्वी होवोत, व त्यासार्ड ईष्वर त्यांना दीर्घा 
युष्य देऊन सुखी ठेवो, अशी अखिल महाराष्टातफै आम्हीं या प्रसंगीं त्या जगः 
नियत्याजवन्छ आदरपुवेक प्रार्थना करतो. 
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२६२०५ >५।६अ} ५६ रद्य] मन् १रिथ।मे ५७।त ५६ गयु. अन १६१ 
"र(न, (नधन सत् ३.९] भना. २।०्/ त साम्दा लविसद्विस् ५०१ 
लग. श्यं २।३ र<] शञयु (8, मन नइ सर ग।व्/ अभ्यु ह सन ६९ 
रान्येधनी स्थिति यरः सेड मसान सन् संपञरने। युय यादु च्छे, ते 
५ ४ ६९0 २।०्/्। ४।२।५॥२ ५७।त५य्(न्। सने सन्यत्र्थान। १२१३१ घ 
५३य्/. म् सन् १८८० ^ इन तथ। स अरीन् (इ-घ्न। ६१२०य्/ 
स्थितिनुं २।२५८-१ २५५ यिन् ! 

%. ५६।२,०१ २३५ रा न्यभमतन्। उद्यन मे मरस्(भ्[ थये।, 
० सभये (इमा सड भुनदटना(ना माण मने धुसण्वगां परि्ैनन 
मादलन्। यमा देथम्। असरत्।नी ४३य।त भयदा, मे २।प्द५ पुनवैर्नन्। 
षैःशणीन। ५ सन्धा म् पथु पेतमनी नानी युवान व्य् छता, श्रीमत 
भ७।२।०} २।५।०२८वनी तीन् दिम ते समयन वतैमान् स्थितिदुं चडे मवत 
4 ४२} वधु; >०६० (ह ५९ ६२ क्षिति भय §५२ ६५५ प्यास नष 
पथीना भुगन् ५यु &।न् वीच, पतनी अन्न तमक सभम ह्न्ध्नी अन्न 
०८२न नवत संर्टरति सन् चप।२म्/ १५७।त एम् गदी छे, तेन रगु नदीड 
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नन् अरी ^ न्डगवूला मे मीम् यत् सश्चत मनुष्यात् साम्ने मत् सशम्त 
भ् ॐ२१ मने दशन् स सन संर्ति> ५३.५।२ % रते ३२२ त 
वियारेभ्। पेतानी शुद्धि, रमिति सने सभय सव२्य> २/४ ते म ययय 
७५य॥२। २।४६५५१५ सन् तन् समतभ। २४१ ्। ५८ तशय उदी वीपा, रा म्यनी 
ल०।॥म रेवतनपलो ह।थभ्। ततानी सयेन तमे पतान ७१न्। §न्४ष् समे 
२।०१य्तन च५।२८य्न्। सयनम ॐ यम् तेतर ३री तेत् धामे धामे पय् 
६५ २१ सने २९,५१३४ मेड ५६४ सॐ समनम् मञन्ान शस्मात उरी, 
ते ने २४य। ४ न्य सुधा अम मस्।(नन्। सपञरम्] ममर् छ सन् गस 
सा सधा सम ५।रयुनी ए पयु यन्ना ४ अचति स१८५-२।३ ५२७।म् 
तव् श्ट ६. सत २५ सन् नननास्मलु मई भला अन्नम् असरत 
नभस् ०४ छ@. से सरा(न् ६२ थु मे्त् २५४ ४ २,०८७४य्, मे चोभिड ४ 
२।य४, %रीरिॐ ४ २5 ४।४१य् >४।२ ६५।२२॥१। (३! ५८६। भन् 
स्२८ ५२ पिन रररे ६. म स&तन मनी यत, सोथ पटन् तममे 
स।५।९४३ स्व २८३ १७न-स२।।५।> ५४ तेन् ६२ ॐ२१। ०१९ुन्। 3⁄9 
&।थ। वीघ। सन् मे (शभ उति २२ उर. २८०१ २०५ हरत 
सन् य्य एनवूयुने। लन् पतनी अन्मत् तेभन्ण साम् युन्धरतन् भने मे 
{१४५ इथ ठ४।तन्धवी स्थ ५न्। पयु उरी. = सापयु। दशनौ २५६ मारे 
।२८] मेदी ०८३२ §धाग-इनरन मी त१९(नी हे। ६ सन् मे द्थिषम्। मिल- 
५६ स'धन्। [ह ३५४ मे ०डरीयात ४री ५।५१। श्रीमते उत।लवन् स्थष्यु, 
ण्त् ५९ २। २।०्य्न्/ २१।। 6१२१ (६-६। रेड १।गन्/ यु१।।न भगेते। 
9. शम्। ऽपे §न२८। रिक्षयुनी २4 ६ ०८३२२1५ छ, १ मत ५२ 
५१२ नने शञ्या इत सने मे मानी यरी परनानी १इद उरवयुं म(न श्रीमतन ० 
धटे 9. युरे।५-सम्रिॐ( २६ अगति सने सुध रामां म्नेस् मने यड्प् नघ सप्यम 
१४५) २६त्। रो ३१।२५ ६२५५ श्रीमत् भाजी घ ४ म।पलयु। देशम सने 
२।न्भ्ा २५५ ए०व्य(न्। ५२।२ ग। भटे भरे सन् युपदे अपे त य 
साधी 3०4 (२५ वृषी, सजनी वृधती न्ती इनियुनी समये अगतिनी सर 
०] ञदीपयु रश ञ्य तहि; मेभ्दुन् "ह १९ सर्वा ५०त् पट श्वे) 
१ नति ४ ५३६।२द अये सर्य [6 तपय धल ॐ्यु सने यव गय 
यघ्ठं पस्शे, तथा तेयेश्रीमे प्य वयर द] गमत् भवि सते गमे तनी 
२२४९२, १६ तथत् ५७ भन्हिति मद्रेनी मे मेरमा मेदी मते सोथ 
१४।२ ०८३२ २० घुरी ५।३५१। १।५न रण्यमभ्। ३ थमि ३गवदुी भ्त 
न्भन् ६२०य्/ त ६।मत् उरी. १ कमते ‹ १२य्त › मते ^ मेषत "स् म् ६ 
भन् तेत् मे रद्] मने ०८१।न६दीमे।) ५५ अरीन् एणनयीन। इषम 
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नने ञे, मेय्ती भी भदे मने भुशती नदी तमती इती ४ मे ३।नअन(ने 
हवा रिथ केपी मद्य भानत्ाम[ सती इती, यु भट उ-६त। ३०२९ 
५त।न्। ०त्(नद्र सभ्नीमेपत् भने अन्गी तेतमेने पयु मेम वेप 
4 1६,ती. ५२१ 9. १७।२।१५ स।टेमनौ दीर्व९् येसं इती; तेभन्। 
(नशषय् २३० §ते।, मे नथु इडम् मे याग्न्त मीध् शवा हेनष्ण भने 
^ भशचठेष् › भनाते। मण्तरे। सञ् ? यने सेष्टन यर्घ तेद सदुररु भिरि 
&-६ यन् ००५ ६९. २न्य्/ पथु ३२१! भरेररे सेन् श्रीमतन्। मनम भन्धयुत 
सपय सन् विशस् इत्. मसान सनते प्रतं अन्ना ° १२ब्त ` स्(मेन्। 
२८।०१।(१४ भन क्षितन्य व्रि छता सने मे येाण्धना मारे अन्न क्गना सदे 
स९।५(त २५१ २७४२ -५ नी २५।त। छत्, (१५२ दरटाने तनी भ२ॐ न 
हय १८ पथु भम् मेड $श० चैह ६। मपे तेद् शुन इदु सन ६८ निशियथ 
श्रभते शरथयात् एणवथुन २०८ यवु रमी यन् भ।र्। शह्रेपम्। = न, 
७ मरे ममर् भन् तरेधर् सनयगाने। १५६ १६१ अमा. ग।भञन्। 
त४' ०" सेतु च 1 न्त् तमना २(म्। २ ।१५ ते मादे ५२१३।६यन्( 
भय रेनी पयु विनी येन्न, उरी. तेष्ते मे दीते पिन् २।११।भ् गमे 
१०७ भय सन् श्रमनी श्रीमते पसा उरी था. १र।६द् रण्यनी २१३ 
भभायुमा हिन्ध्ना मीन्नं उपयु २।न्य् उरत् वतारे सात्ममेय सीने अन्मनी 
४०बयु मर वतप यु मय तपनी श्रीमते न्नेगवरघ ऽद] छ, सत् ह्यु ५य् 
१४।२ भ्य ३२५ तेमे। तत्पर छ. श्रीभतनी एगवयुीनी 8६२ मन् ते।३(्तन 
य्।०५८न।नी अ३२५।त, तन अगति, सनते सगत्।न्। (२॥५।२ ६।७।२ २।५५(नी 
सने स्।वरयञ्ता नथी, रयु १ सन् सपिद 9. भान् मेरु उदु मस थश 
2, > [इतडरी सैपधन परिशु न्ननससमुहमाथा ससन्त न्। २।अ धामे धीम 
६२ थत्, न्न छ. तनां गीं ्तञपदी ण् अन्न यामती छं छ सने तेना 8१. 
।म५। मे०ते दरे सभन््ती यछ छ ४ गमञसेनी अन्न तरश्यी पयु - 
वनान्, ३२२ अयम 9. २२४८२ स्य सहञर उरी तप्युनी भना भन् 
तेर्चा। १।गे। सापव्। §त।ह भरी भागयीमे। भती एमाय छ, मने त ५९२ 
यमे धेड तदु भा मन् चयु। भरा रेभा रहरेाभा 6, ६२४६। यध १५ 
उच्य एनय त।म वेन्। भाञ्य। छे. &१ १२२२ त स्।भन्। मरन ०५८ 
(त्रे।६् ५२ ६४०य्/ @ सन् गभरस, ५९ ए०नयीन्। ॥।म १५८९त् ०४९३ 
९१। ५ नगत थध 8. मे दीते एणवध्यी ५२।२। केनभ। श्रीमते १२्य/ स 
वप् पहेला = दध ६ १।१दी भति र ३२५) तेतु मि ६७ मावन्तु 9 मेम् 
४ह८।५। यतिशये।ति नथी, पर्रम भन्यन् २।०५ म।०४ भदे उनम मव् 
छः ८ भास रेन्भम एरध भूण्यु + रहे" सेना तन् हेमभां अन्नकेतसभत॥ 
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हती. अभःतनी उअग्नवत्सदत तथी सामनी वधीत् ञहे 9 ढः ० १।२। रण्मम् एध 
२०९ 4 २६. श्रीम वनी, अन्नद्य सुनी मे मकल मेग्नसेन्न् ॐरेता यदीनाती 
छ; अरेणु ए तेना सदम् अन्न नुम् रमना हरेत अन्ननी नूभुं भला र 
सर्।न् ते २८५५।न९ 9, > र।ग्य्भ्। ६२९० तं एणवथीनौ ये। जननी स्मत 
मेन् छ5 पीस कपे ५४ टश (हि-हस्थनमा पयु सरेषटरे मे पारथुन। 
२१ो३।२ ४२६। 9 सन् २ ५य्। २८५।२।भ। तेने भल भय! भसे, छ. भ 
धमे न्नेत। एणवष्यीन। क्षेमभ्। श्री, १७।२।०१ सहमत मम् म्।न १२६२५ 
२०५१ ०४ "[, ५८ सभय ह्नहस्थानन( घतिह.स। ३२६९५ मन २४५ तर 
सक्षय शतिं मेगनशे, मे निःसुड 9. 

शदीरे तमन् अन्न दपदयु धवनन्ा। क्म अगति उरी शती नथ, मे 
सत पथु अथम् सने सौथी वधे २१०८५ १ श्रीमतन् ०८ धरे 9. वतम् 
४०ब९(न्। समज्य(सकमम्। मेयम् माटी मामी मे छ ४ वेमा शरीरिड तावी. 
भम स्थान नथीनतना। परिथुमे छेत से(रेर वेष् दरम्यान षेशन् अन्ननी शरी. 
ॐ संपत्तिं ५९(॥ नण सन् ध्याम नड यर ठ. नानेन भन् सन् भयु 8१५२ 
१६२ ५ भन्न परेते। छ, मते सये शरीरत ५५4९ 8 थी ५ 
९।२ १५] मवन्तं 9. भीस् मेये तमेल्। ° भधर ड्म, ? +न ०८२ 
मूनिशीम् यदेत्। पुर्तञम्ा [ह्-ध्नी सरटरपिन् न्धगत्ली दमे तादी प 
९५१ ६५९१ अय् उरत्, छ, त् ५२४ २रभम्[ = नमो भय- 
भयन्, इन्दी यवय धृयुत्भञ यिन २९५ तेलु एत छ, म यिन्।त५नम्। १४।२ 
५९१८ रग वयद छ मे मई; परपु, २ पयु। देथनी यु१।4 इध्रती अन 
०२त ० युवन् श्रन्यमेा उरत् ननन छे; सने भुद्धिमन कधेदु इ।त स्ता. 
२।२रिॐ सन् भनसिञ नननी मगन वीत् व्यङ्ग ४ समान्नी नति भए 
२६४५७ २।७य २३१।न् तेन(भ। श्त रदी नथी. मे ४ से १९९ म् म सौथी 
१४।२ सने सीधी ग्ध्वामद्यरी क्तेन एनवथीनी पति 6५२ 9, ता तस्तु 
स्थिति यंनधी + ५/8 ञ्य तेम नथी. स्व् शे(यनीय स्थितियु ०५१६। ४ 
9. भह २० २।इ५५ १६८२ शद्चभपलयु उरी थ्या छ मन तम्; सुधरे। ३२१ 
भदे मान्न रान्य, उरेती वषपर पगना मेला छ अचनिञ सने मत्यमिड 
२।०।२। न मजम् सञभम्। २ रीरिड ततीमन्। उभन् रयत सपेदु 9, मेभ्हु 
५ न पयु युनीद्र्सीरी पेतनी यन्ना समलमभ। यु४ष।न्। नियर रेते 
५६५} ५३।६२। ॐत०८म¡ १२९०१५५ २.२रिॐ शिक्षय ६।५ल अर्] मे (६९। 
पयु ५६५ ४ ७, 

२।१।९४४ २५।२७्' ट र, ७२०५ स/हमे र्लं भ्यं छ, १०६. 
मय्य् प्रमे मेञला इये ञ्य हरे. सम्मा साली रहेवी मने धरभ्मिध 
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मन् &।(७।२३ ररवन्नेसे केपेम। युगनी २।५ ४ भगतिभ्। म्।०(म्। मेय 
२७ ॐरेथ। छ २ € मस(रे पथु २५५ ५गतिभ। "2 9 त २०८. 30. 
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श्रीपतयाजीगोरवप्रथ- 

हूएरकक 

(रुगु) त्वं गर्जरीयानवनिजश्चुतवत् स 
५ गजत्वमीकष्णं सकर जनसुखे नाम मायाम्विना ते। 

राज्ञां हारे मणिवां ठससि, जाह रिप्रच, अस्तु शं सर्वदा वे 
राज्ये<न्येाः स्वकीये यावि मजतु सद्ा पद्धति भरीमतींते ॥१॥ 





भ्रीसयाजीगोरवम्रंथ 
[1 

भाग च्वया 
नन्न््णन्िि्म 

कवितासंग्रह 

१, हारबधक 
( केलकः- पण्डित गजानन रामर्च॑द्ं करमव्टकर शासरी, काव्यतीर्थ, 

सांख्यतीथे, आणि साधारणदहौनतीथै. सांख्ययोगाध्यापक, 
महाराजा होक्कर संकृत महाविदयाख्य, इन्द्र. ) 

राजन्, त्वं गुजरीयानवनिजसुतवत् श्रीसयाजीतभीते, 
राष्ट गर्जत्वभीक्ष्णं सकलजनमुखे नाम मायाभ्विना ते । 
राज्ञां हारे मणिवा कससि जहि रिपून, अस्तु रौ सर्वदा ते 
राज्ये<न्येशाः स्वकीत्यै भुवि भजतु सदा पद्धति श्रीमतीं ते ॥ 

अन्वय 
हे ईतभीते ! श्रीसयाजीराजन् ! त्वं गुर्जरीयान् निजसुतवत् अव । रष्िते 

नाम सकलजनमुखे मायां विना अभीक्ष्णं गज॑तु राज्ञां हि मणि ( त्वं ) 
लससि, रिपून् जहि, ते सर्वदा रामर अस्तु । अन्येशः भुवि स्वकीयै श्रीमतीं 
ते पद्धतिम् राज्ये सदा भवतु । 

भावार्थं 
हे निर्भय श्रीसयाजीराजन | तू आपल्या मखाप्रमाणें गुर्जरप्रान्तीय प्रजेव 

रक्षण कर । रा्रामध्यं तुरं नांव सवं लोकांच्या मुखीं नित्य निष्कपट रैतीर्न 
गर्ज । हारमध्य जसा मणि ( मेरु) त्याप्रमाणे तृं राजसमूहांत चमकतोस. तुं 
शाच्र॑स ठार मार. तुर स्ववा कल्याण असो । अन्यराजानँ जगांत आपली कीर्तिं 
वहावी यासां आपल्या राज्यात तुद्धी उत्तम रीति ( राज्यश्षासन ) 
सेवन करावी. ध 

# गुजरेशः श्रीसयाजी राजते, दे ११ अश्षराचें एक वाक्य द्या हार्वात साधि आहि, 
€ 



क् भीसयाजीमौरवद्थ 
३) पकी द, 4 र ति पदि प दि, कि 09 6-070-48, 

ए, रा्यवेक्िर्यय 

4 

गद्धेव स्वपदाश्रितान निजजनान् वौर्भिक्ष्यपीडाकुङान 
हे राजन् ! निजजीवनेन सुखिनः शक्तोति कर्त भवान् 
तस्मात् ते भुवने चिरे प्चविङ्मेत् पूणन्वुवत् सयराः 
यद् वाचा खलु सितुं प्रभुरपि बक्मापि जिह्मो भवेत् 

जिकर पछि प प-0 भ. == सक ॐ 09 पक 

४. 

त्यक्त्वा क्षुद्रभिदां त्वया गुणवता पितरेव पुत्रः सदा 
स्वे राज्ये ह्यनिवायं शिक्षणसुधां नित्यं प्रजा पास्यते 

किच्चाखण्ड सुवीधंकालमभयं निष्कण्टकं दुर्वहम् 
उदा राज्यधुरं स्वरो्ययशसी दिष्च प्रभो ! प्रेषिते 

|, 

रुन्ध्वापि प्रचुरोक्वरिक्षणमहो भर स्वकायोदरम् 
नो रक्तान् अमतो विलोक्य बहुशो वि्यार्थेनो भारते 
स्थातुं स्वे चरणे कलाभुवनिकां निर्माय संस्थां त्वया 
वत्तं बोद्धिकशिक्षणेनसाहितं तेभ्यः कठाशिक्षणम् 

छ 

वारिद्यानरतापदूरकरणे त्वह्क्षिणावारिणिा 

राज्ये संस्छुतपण्डिता नभसि ये देदान्तरादागताः 

ज्ञात्वा तच्छरमयोग्यतां स्वनिकटे संस्थापितः पण्डितैः 
अयाप्युसुदक्षिणोर्णवसनेस्ते सत्कियन्ते विभो ! 

१ सन्ती मोफत सिक्षण. 

णी मीम 0 # विकि 



कथितासंग्रहं : 

५ 

राजन्ते तव सन्निधौ सुदुश्चरा ये गायका वादकाः 
गत्वा विश्वजनीनरम्य कुसुमोधाने तवादेरातः 
साय संगतवालब्ृद्धतसुणच्ीपुंसयोः कुर्ते 
नानावायसुवादनैः प्रतिदिनं ते सन्मनोरञ्जनम् 

् 

वाधक्ये बहुढुःखदं व्ययकरं भूयो विदेशञेऽटनम् 
राज्यायोचसुधारणाप्रदमतस्त्वं तत्करोष्यप्रियम् 
छिन्त स्थूलदटसी निरर्गलमुखी त्वां त्वत्प्रजा निन्दति 

हस्तस्ताढयितुर्दिरुष्यत इदं वक्ुर्मुखं नो कदा 

१ कमेरीबाग, ज्युबिखी गने, 
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श्रीमंत सरकार सयाजीराव महाराज गायकवाड, 
सेनाखासखेख समरर बहादूर, 

राज्य बडोदें यांचा 

७१ वा वाटदिवस. 

«५ {)€९०00 2798 +© 70111 8100१ €, 
एप 8€&ग्) 18611 १68८९148 17) 10९68. '” 
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उत्सवाचं बणन. 
सोन्याचा दिनि आज हा उगवला प्रोत्साहने यावया. 
द्यारी सत्तर वर्षं आजचि नरव कगे नपाच्या वया. 
त्याच्या संस्मरणार्थं उत्सव भला हा थोर आरभिखा. 
आङ्छीर्वादच सादं कीं नुपतिला श्रीकालिकेनें दिर. १ 

तोफे मागुनि तोफ ही धडकते, नामी सलाभी इ्यडे, 
वीरभ्री जण तांडवास करिते, है वाजती चोधंडे. 
फौजेतीर विलायती रणतुरं आलाप फैठाविती. 
नाना सुस्वर, नादसंगम तसे वायूतुनी पोहती. २ 

ज्याढोनी बहु लांच रुद् पथ हे अच्छोदकं सिंचिछे; 
नाना कोौतुक-मंडनें सजवुनी मांगल्य त्यांना दिले. 
माला, गर्द अश्षोक प्व, रता, कंडे, पताका, ध्वजा, 
चित्रस्तंभ, सुवणं-वाक्य-वचन, इंद्रायुधांची मजा. , 

दोभा द्यापरि आज राजनगरा रिल्पीजनं आणिठी. 
ती काव्यांतुनि मी यथातथ इथे रेखोनि वाखाणिली. 
थाटाचा द्रबार थोर भरला रक्ष्मीविरासान्तरीं, 
वार्याच्या मधुर स्वरीं दुमकती ह्या अप्सरा कीं परी ! ; 

राजषीं बह मान्वेत मुजरे भेटीहि घेती किती, 
कोणी वाङ्मय, मानपन्न, कवने प्रासंगिक अर्पिती. 
ताजे गुच्छ, गुलाब, अत्तर, विडे सन्मान हा चाख्या, 
होई राजसभा विसर्जन चपा सानंद् वंदोनिया. ५ 
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पक्ता घमकारती बहुविधं ह्या पंगती थारल्या, 
खार्शानीं व निमंजितें वररुची त्यांच्या सुखं षेतल्या, 
होवोनी मुखवास, हार कठगी, सोगेध-सत्कार ते, 
धेती सभ्य-निरोप आणि मुजरे श्रीमंत मेदस्मिरते. 

सायान्हीं ङुणि दिष्ट-मंडक, सभा-संस्थांचिये अग्रणी, 
भेटोनी अभिनदनैहि करिती संभाषणे धोरणी. 
नामी रम्य निज्ञामुसीं चहंकडे ती रोशनाई खु, 
सारं दिव्य { दिवि ! दिवि परतुनी आङे दिवाढीते ! 

सुया चीं अतिसंख्य हीं कती निंकेच किवा पिके ! 
त्याने मावद्ुनी स्वकार्य गमते पोरांस ह्या सापि ! 
आयीग्छांतिर् मेजबान जमले बानृंसवे शिष्टसे. 
खाना आज महोत्सवास्तव तयां मेजांवरी होतसे. 

वाढ्यांतुन सर्भोवतीं बिज्िच्या चद्रावली शोभती, 
त्यांची कातिस॒धा चकोरनयनें प्यायास तीं लोभती, 
ताप्याचीं मुदु मंजुतान घुमती संगीतक अगर्णी. 
वाटे नाचति मूतिमंतच इथं रागांस्वे रागिणी. 

अन्नँ मिश्र, फटँ रसार विपुर, तारांकितें पानके, 
जागोजाग सुपुष्पगुच्छ, सजठीं मेज अशा कोतुे. 
नाहीं जथ विकल्प तेथ कसला संकल्प तो सोडणे † 
सर्वाचंहि यथासुखं उरक स्वाद्रनन तँ श्षोडर्णे. 

आंग्ांतीर विशिष्ट शिष्ट मग ते ओतूनियां वाक्सुधा, 
श्रीम॑तांस चिरायु चितुनि दुवा देवोनि साधासुधा, 
पेल्यातीर बुधां सवे मधु-सुधा-संजीविनी घोटती, 
खासे यांसह मेंडपांत मग ते ओस्यावरी लोटती, 

दाषकाम अतीव संद्र असे येथीर नांवाजर्ते, 
त्याच कोतुक फार फार करिती पाहोनियां आज ते. 
डं, दिव्य सुदर्हने, फुलनटे, चंद्रपमभा, गोपुर, 
श्रीम॑र्तासं चिरायु वादिति किती नामी सुवणीक्षरं ! 

१ © 

११ 

१२ 
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चंडस्फोटक धूमकेढु फुटुनी शती फरारी करे ! 
गेगा कांचनवाहिनी, धबधमा सोने च ओतीतसचे ! 
कारेजीं उडतात, नाति कश्छा धारा हजारांवरी । 
पुष्पे, रगविकल्प, कत्यछतिका ही कच्पिरेटी खर ! १२ 

स्वगीं जाउनि रामबाण फुटती, तारामर्णे वर्षती, 
आकाशांतिर सपंसन्र ¦ भ्रगदे पहोनियां हर्षती. 
लीलान्तीं “ शिवरात्र ! ” हीं उजद्टुनी यतांच विव्याक्षरे, 
आनंदांत समाप्त होय सगठें सत्कार्य हं साजे, १४ 

4 4 4 > 

( जाति चामर. चार चद्रहोखराटकाची ) 

धन्य हा दिन जजचा इतिहास-वाद्मय-संग्रहीं 

रोभतो कनकाक्षरीं, स्मरणां राहिल नित्यही,. 
आज जाउनि एक सज्नन गांठितो अमरावती. 

साठतीं उतरे दुजा नरदेव आजचि भारती. १ 

एक भक्ति उडे मन उंच उन्नतिला वरी. 

प्रमभावब दुर्ज सुररोक घेउनि ये करी. 

यद् गृहास फरास-सा हरि राबला निज आवी 

नित्य चंदन धाँसुनी रिचवीतसे जल-कावदढी. र 

आज कव्य पदास तो कविं एकनाथ वितावल. 

कि्वनाथ-सरूपता हस्भिक्त आजा पावला. 

काव्यनायक आमने चप ह्या दिनासचि जन्मले, 
आणे “ गायकवाड ” है कुल गोकुलासम श्ाभल. ३ 
जो महोत्सव दोन ह्या परि गाजवी दिनि पुण्य तो. 
श्वरी कपया घडो श्त वत्सर दिनि शुण्य तो. 

न न र न च 

१ रम्य अथवा रमबिणारे ण. “ रमयतीति रामः ” २ 0094 पाद । 
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चरि्रसाराज्ज, 
भ्रीसयाजे सरस्वतीपरिय, राजशेखर, माग्यबान्, 
हे सुजाण, जनाग्रणी, कषि, हे य्ोधन~कीर्तिमान, 
कारयक्ष, सखोल हे, नयनीति यांतिक हे गु, 
यांस ह्या नववत्सरीं अभिनंदन, मुजरे कर. 4 
सत्तराधिक एक हँ नववर्ष आअ असे वया, 
अष्ट आणि हातार्धं हा शक यांस राज्य करावया, 
कारकीरद् सुदीधं ही इतिहास मागिर पाहतां, 
अन्य यांसम नाढटे नुप राज्यवेभव मोगतां. रे 
ज्या रिरीं कर ठेविला “ सर › माधे वर देउनी, 
रिक्षणानुभवे, बह परदेश पानि येउनी, 
जाह सुविराल यन्मन, यन्मतीहि काग ती 
हष्टिही अतिदूर, ते निज हेच हो मुनिमृपती ! दे 

गुजरांतचि एक शटा नहि कोहिनुर विराजतो, 
हिंद देवि हिचा अहो † नृप हाच तन्मणि साजती. 
मंडलाकरतिच्या सभतुनि हे नरेश विराजके, 
विष्णुतेज सुभाषर्णे मभि कौस्तुभासम फक ! ; 
मी वृथा गुणगोरवास्तव डौठदार न बोकर्तो, 
सप्रमाण कवित्व हं, इतिहास-सत्यचि सखोरर्तो. 
माधवी वव्टणास ह्या चतुर सदा अनुकारि, 
आंग्टरीति विरोकुनी निज राज्य फार सुधारित. पु 
केवठेक निजाज्ञया प्रु कारभार न हा करी, 
होय मंतरिसभामर्ते, असती दिवाण यद्न्तरीं 
गांवचे जन सभ्य, हे व्यव्हार तेथिल पाती 
तालुक्यांत विशिष्ट, ते अभिकार त्यावरि वाती ६ 
परातमुख्य सुभा, सभापति कार्यनिर्णय जौ करी, 
तद्विनिर्णय सरसुभे कर्ती अपेक्षित तो अरी 
श्ालियास विवाद् तं जनार्य सर्वं विक्ोधुमीं 
जत्य निर्णय होतसे मग योग्य तो हुजुसंततुनी ७ 
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प्रभ्र ज सरकारला करितात भिन्न जनाग्रणी) 
वा परोपरि त्यांस जी करितात सादर मागणी, 
तद्िबेचन आणि निर्णय उ्हावयास्तव योजि 
लोक मुख्य-सभा असे जणं « पाठंर्मेटच ” येथली. ८ 
वांछिती निज सत्तय{ जन कारभार करावया, 

सिद्ध भूप तरी न हो अधिकार त्याँप्रति यावया; 
ते सुशिक्षित जाहरे, जरि दुष्क, धोरणी, 
हे गुरू तरि मानिती बहू हीघ्र ती जन-मागणी. ९ 
मोज माप करोनियां जमिर्नीतले कस पाहुनी, 
घे च्रृपस्वे चपाल हा अगदी यथोचित नेम्रनी. 
दीर्घं यत्न फलास ये, जट-पाट वाहति नेमके, 
वृष्टि-साह्य असो नसो, सुरसार तीं द्युलुती पिकै. १० 
शाच्रसंमत पोषिलें कृषिकर्म, कषक तोषिरे, 
दैत्य देन्य-डुकाठ जे बरु गर्व त्यांतिर शोषिले. 
जाणती पञ्चुरोग जे, असे चिकित्सक ठेवुनी, 
साधितो पञ्चच भरट चप ओषधाद्रिक साधर्नी. १९ 
तत्व ज्यांतुनि संचरं समुदा आणि उदार तै, 
बिंबवी जनमानस हितपृणे “ सहकार ?› ते. 
मेड अधिकाधिक मग त्यांवरोनि उमाररीं, 
त्याँमुर्टेच गृहस्थिती बह जी विर्तहि सुधारलीं १२ 
बूर जानपदान्तरीं बह रोहमार्ग पुटाशनी, 
सुप्रवासहि साधिला क्षणि दुःख, कष्ट, निवारुनी. 
उद्यमं, करसाधनं, निज संपदागम वाढवी, 
निर्गमावरि सवैतोपरि योग्य अकुदा चालवी; १३ 
व्याम जनरक्षणा-सह सोख्य, आर्थिक सुस्थिती, 
ही रसार फट प्रजा निज राजयासह चाखिती. 
वियया, कलया, मने बहू जातिचीं सुविकासि्टी, 
हमरे जनतेसही उपजीविका करुनी दिली. १५ 

१ धारासभा, २ जमि्मीक सारा, 
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श्री सयाजि-सुमािका, किति पुस्तकावङि चाख्वी, 
ग्रथसंग्रह वाचनास्तव खेटकांतहि पाठवी; 
ती स्वराष्टकथावली, मननीय तीं बहु भाषर्णै, 
दे सुविय करावया जनतेस मोफत शिक्षणे. 

देावाङ्मय ब्हावया परिपुष्ट दोन महासभा 
ह्या पुरत विराजवी, टके सरस्वतिव्वी प्रभा ! 
मान आश्रय दे वुर्घा, कवि-ङठेखकां चप आमचा, 
शारदा-प्रिय-भक्त हा, जणं भोजराजच जाजचा ! 

आय संस्कृतिला पुन्हां नव जीवनं फुलवावया, 
आणि मात्रपदांतला महिमा जनां सुचवावया, 
दुष्ट रूटि इयगारुनी, न जुमानुनीहि विचक्षणा, 
देतसे चप हा पहा जनकन्यकांसहि शिक्षणा. 

शिक्षणाविण होतसे बहुमोरु फोर सुधारणा, 
मूट््चै तरि ठेविटँ अगदीं अवश्यकसें जनां. 
निर्धनांसहि शारदा-वरदान अल्प धनँ भिदि, 
दानश्ौय वपते मग त्यांस भाग्यवठे कले. 

स्परोदोष न मानुनी शिकवोनि मागसस्यां जना, 
वेर्न, चरिताथ, दे करण्यास रेस्य-विवर्धना; 
देङ-काल-परिस्थिती च्रृप द रदर्शक जाणतो, 
इष्टा वव्णास तो स्वसमाज यास्तव आणतो. 

दानधर्मं ज्ञन्या मतें दिसतो चपँ जरि सोडिला, 
श्छाघ्य होय नव्या मते किति थोर तो तरि जोडिला ! 
ज्ञान, ज्यासम या जीं न पवित्र अन्य अमोलर्त, 
देतसे वरदान जो, न त्यं दि मग कोणतें ! 

शिष्यवृत्तिहि देउनी वरि ई सुधाभ्रत पाजतो, 
धन्य तो गुरु धन्य हो ! बलि, कर्ण, साजत आज तो. 
आर्चदुःख निवारणे, न हि धर्म यानि दूसरा 
क्षत्रियांस, तदन्वये जर्गिं वागतो चप तो खरा, 

% 
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शख्रवेय सुवैय वा बहु सेम नित्य निवारिती, 
शेकडो सुख पावतां भिकती वपास कुवे किती ! 
याख्या सुटका अहौ, सुखरूप गर्भवती सिया 
त्या किती हित चिंतिती छिति दीर्घं जीवित राजया ! 

सर्वं राज्य सम्रद्ध हे तण धान्य आणि जलह 

ीीीिौीतीौीीभीीीमी 3 ०, 8, क 81 न्क ७८ जे, "न पद 6 शः 

सृष्ट संद्र शोभते बह कार्यहेत॒क आलये. 
आजच्या सुखसाधनीं किति राजयपत्तन ह तरी 
ह्याच भूषविदं प॑ अमरावती जण भूवरी ! 

्षीरसागरतुल्य नि्म॑र ते जलाराय निर्मल, 
त्यांतटें अग्रतापरी जल सर्वं नागरिकां दिर. 
ङोभती तरुराजिनें बह राजमार्ग विल ते, 
उंच उच मिनार ज्यांवरि काटघोषण चालते. 

शिल्पसुंव्र मंवि, विविधालर्यहि उभारलीं, 
त्यामुरटँ नगरी दिसे खृलुनी अतीव पुढारली. 
ग्रथसेग्रह, वाचनालय, छात्र-नास्व-सभास्थले, 
ओषधाटय, सूतिकागरह, सुग्णवासहि निर्मले, 

शोभिवंत वसाहती; नव मंज, ते बद्धे कसे ! 
कंषितात नदी कुणी स्थिर पृ ते ज्जुरते तसे. 
रम्य बाग, लतागृह, मधुमारुतीसम वेछि्चीं, 
शाद्वले, सुपटांगणें, चतुरस्र कंदुक-केकि्वी; 

तीं टतादृत रगर्णे, रविभमखादिक वासरं 
वायवादन होतसे, ब रोकरंजन जँ करी. 
ज्ञान सर्वं जगांत उषडोनि दाख्रवितो जनां 
वस्तुसंग्रह रंजवी किति चित्रधेक्ति तरी मना । 

श्वापर्द्, परदेशचे पशु, पक्षि, सुंव्र पांखरं, 
रोषनंद्न+ नकर तो, नरपूजांस्पद् वानर, 
व्यूह तो अभिमन्युच्छ, चतुरं सही भरवीतसे, 
कोौतुकास्पद् जाह स्थल रम्ड द्यर्यद् हं त. 

२२ 

३1 
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२६९ 

२७. 

२८ 
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कवित्धर्प्रह 
१ 

विद्युतावलि शांतबी फिरवोनि शीतर बिक्षणे 
तीच होउनि दीपिका मिरबीतसे निशि चांद्णं 1 
शिल्पसुंद्रता हिचा सुविलास राजमहाल हा 
हय संस्मरणीयसा चप हाच शाश्वतचा. पहा ! 

तन्मिनार किरीर तो जणुं षाटुनी निज मस्तर्की, 
रक्षणार्थं उभा अपे, बघतो स्वराज्य समस्त की. 
थोर पूर्वज जे इथे मिव्यवोनि कीतिं निवर्त॑ठे, 
कःीतिमंदिर वेह ते यशवंत दावुनि सोभर्ल. 

बुष्टिचा चढवोनियां बहु रत्नमंडित साज तो, 
दूसरीं छपर्मदिरं जणु राजवश्च साजतो. 
वत्सरांतिरु सवंही सण सोपपत्तिक वानिले, 
तविं रीतिखिाज त्या सुदिनांस राजगृहांतले, 

ग्रंथ राजमहालचा जणं हा सुनिर्मल आयना, 
वर्तनास्तव सांगतो सकलंस सुद्र मायना. 
जीन हं घर, जीन हँ निज तख्त जं चप मानिती, 
हं तदासन ! धन्य हँ ! रणसिंह येथ षिराजती; 

स्वं हिंद पलाणिला, समोर गाजविटी खरी, 
साह्य हीउनि राघवा, ध्वज लाविरे अरंकवरी. 
धन्य गायकवाड ते, निज राष्ट धन्य जयां म्हणे, 
गुजर्र ! यांस हीं कवि च॑द्ररोखर-वंदनं. 

-- राजकवि च॑दहोखर. 

[1 0 १, 1 
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४, कोण त्याला ना स्तवी ! 

वानिती काव्यांत जथ भाट सत्ता पारवी 

जी जनांचा नाङोवी, 

कष्ुनी सञ्जीवनी परेरी स्वदेशाच्या हवीं 
कोण त्याङा ना स्तवी 

राव होऊनी खपे राटरोन्नतीच्या साधनीं, 
तोच चित्तांचा धनी ! 

आस ठेवी अन्तरीं येवोत विभ्रै आडर्वी, 

वापिणीचे दूध दा राष्टरास, घ्या त्याच्या बर्टँ 
कऋद्धिसिद्धीचीं फर्ठे, 

ही दिसे ज्याच्या प्रयत्नै आज आरी पाटी 

भूतकालांतील मिथ्या गोरवाच्या कारणे 
पारणे हीं कां रणे ! 

थांववाया जो हरिणे ही दुमेर्ताची यादवी, 

सोङ्ग धरमा्वं करूनी वावरे अन्याय कां 
मान्य हो ही नायकी, 

पीडिताना उद्धरी जो न्हाणुनी प्रेमासवीं 

स्तोम जङ्धी रूडहिचं जो पार भङ्ाया बघे 
तो जनांचे शाप घे; 

काठ लोटनी हिताची संस्कृती येतां नवी 

काटटसाद्यं जो यशस्वी कान्ति-का्यीं जाहठा 
कीतिंरा तो पावला, 

खेचं काटटालाच पाही जो प्रयत्ने मानवी 

भूप नक्षत्रापरी उच्वासनीं हे दोभती, 
भव्य त्यांच्या नौबती; 

श्चक्रतारा जो पहटेचा जण किंवा रवी 

(१.१ 0000 0.0 ४४०० पक 
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जन्म दे त्या थोरवीला जो न डोकं वाकवी 
तत््वनिष्टेचा कवी 
तो नसेना थोर जवी बाण किंवा भारवी 
तो सयाजीला स्तवी 

-- माधव ज्यूलियन. 

५, कालाच्या पुरटेच 

उचित क्षपक्चप पाउल पुढती पतांना 
काल चपापत एसा न कटे कोणा ! धरु° ॥ 
प्राणिमात्र वस्तुजात जगतीं जं कांहीं 
आत्मकररे आत्मसात् कयत पु जाई 

बालकास तसुणपणा 
तसरुणातें ब्रद्धपणा 
कालच न आज पुन्हा 

अनजिचंहि उयां ना ! 
तरि पठतां जडखकतो कार बघुनि कोणा १ 4 

खेडर्यातिल बार कुणी साधारण असला 
बनुनी तो बालराज राजपदं बसला 

किति प्रकार घडति असे 
काला्च रक्ष नसे 
पुदढति सदा धांवतसे 

टाकुनि इतराना 
परि दुचके नंतर हा पाहुनियां कोणा ९ 

कालारीं शर्यत ही असटी करताना 
छ्िति पडती रणात लोक तरी नाना! 

प्रोढ होड बाल~राज 
हकारित राज-काज 



१४ भीसयोभीगौरधप्रंय 
कत थो शु जि. कण प क 60००८ 

लोरित अति संकट-तति हरवित जी भानौ 
राजरिरीं काल-अरी पेटुनि अभिमाना 
धवलता केषासि देत 
आत्मचिन्ह उमटबीत 
गांठि वर्तमान--आज 

द्रत घाडि पदाना 
काल चके स्वनिकर्टिं तो पाहूनियां कोणा ! ३ 

परि चप त्या-यपुढति जात 
भावि काटमाना- 

दावित म्हणुनी वचके काट सयार्जीना ! 

--विहर कष्ण नेरूर कर 

4 मजिन 

६, भूपाल भीसयाजी 

गाऊं जात प्रेमं । भूपाल श्रीसयाजी ॥ धु० ॥ 
धनवत मानवंत । गुणवत बुद्धिमंत । 
पाटी करीर~वाजी । भुपाठ श्रीसयाजी ॥ १॥ 

दीना जनां निवारा । माते समान थारा । 
जणं हा दुजा शिवाजी । भुपार श्रीसयाजी ॥ २ ॥ 

प्रगती-पथांस नेतां । शोभे जनास नेता । 
राखी प्रजेस राजी । भूपाल श्रीसयाजी ॥ ३॥ 

जनदुःख, दुःख त्याच । जनसौख्य सौख्य त्याचे । 
नित दंग लोककाजीं । भूपाल श्रीसयाजी ॥ ४ ॥ 

विया तकषीच कमला । राजी सदा जयाखा । 
विद्वज्जनांत गा! जी ! { । भूपार श्रीसयाजी ॥ ५ 

ग्रथारुयीं जनाना । विद्यालर्यी शिद्युना । 
वेयामृतास पाजी । भुपाठ श्रीसयाजी ॥ & ॥ 
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देवोनि ज्ञान-दानां । पदवीस नेई टलना । 
विख्यात ब्लीक्षमाजीं । भूपाल श्रीसयाजा ॥ ७ ॥ 

पाहोनी पंडितास । संतोष हीत त्यास । 
वदतो तयास या ! जी ! । भूपाल श्रीसयाजी ॥ ८ ॥ 

शिरपेच सजजनांचा । आनंद आर्तया । 
गाजो जगांत गाजी । भुपाङ श्रीसयाजी ॥ ९ ५ 

कर लगती नमाया । ते नेत्रही बाया । 
मुख लागते वदाया । “ भुपाल श्रीसयाजी ” ॥ १०१ 

मुजरा मदीय वेषो । पदि टीन हेवं देवो । 
वेवास्करास आजी । भुपाठ श्रीसयाजी ५ ११ ॥ 

--भा, वि. वैवासक्कर. 

७, श्रीमतां चा गुणगीरव 
[ जाति-केरावकरणी ] 

श्रीमंताच जरी जाहटं वृद्ध वृद्ध हँ वय 
रानतेजाटा नाही क्षय । 

न्याय-नीति, शांतता आणखी बधघुन राजवैमव 
सकलजन करिती गुणगोरव । 

थोर भाग्य हँ राजेश्चा्चै खरोखरी भारतीं 
तयाङा गाती कवि आरती । 

जिं भाग्य असें ह अती अती दुमिंट 
वादन यावे वाहून जठ निर्म 
तुषिताची शमते तृषा पिउन हँ जठ 

धन्य देश्च तो गुजर जेथें नांदतसे भूपती 
यश्चाला नाहीं त्याच्या मिती ॥ १९॥ 

जरी होभती श्रीमंताला वर्स तीं भरी 
मुङटमणि आणि तयाच्या हिरी । 



हिरे-मोति-पाचू-सोन्याचे हार जरी रोभती 

इतरही दुजीं भूषण किती । 

जरी लक्ष्मी राजेशाच्या पायं घेई रोव्टण 
सेवा करिती इतरे जन । 

परि गर्वं न ठाव श्रीम॑ताला मुीं 

वरितसे शांतता असो कुण्याही स्थं 

ओदार्य उद्धरी थोर तयाची कुकी 

पसरे एेसा गुण-पुष्पांचा सौरभ चोहीकडे 
न राजा असा कुणां आवड !॥ २ ॥ 

वसँ भव्य अन् संदर नगरीं “ मोद विदारय, › 
नूतन तसं ^ पुस्तकार्य)  । 

: कठाभुवन ? त ‹ राजमहाला ? नजिक, ˆ न्यायमंदिर 
नूतन तसं “ कीतिंमंदिर, ' । 

८ नजरबाग › अन् ताव ‹ अजवा, › ˆ भकरपुरा ` सुद्र । 

नूतन तैसे ‹ शाखरागर,* › । 

ओदार्य, प्रजाहितरक्षण ती चातुरी 

तें वियाप्रेमहि, कलाप्रेम त्यापरी 

समभाव, थोरवी, शांति तशी अंतरं 

खरीं भूषणे राजाचीं ही; अशी थोर गुणखनी 

चिरतन पावन निर्म जनीं ॥ २॥ 

--विहल महादेव घुले. 

नूतन शाल्लागर--116 6 8066706 एप्ाताण६. 
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८, अभिनंदन 

( भूपाब्टी ) 
श्रीकृष्णाचा भगवंताचा अवतार्व भासतो । वाटतो 
भगलमय सुखह्ांति अरुण हा वटोदरीं तव्टपतो ॥ 

तमांधकारा नाश्युनि रविसम, ज्ञानतेज देउनि । पसरुनी 
सकल पौरजन रंजन कसति तनच॑दन श्चि जवुनी ॥ 

या दपतीची चतुराई ती बुधर्पाडित गुंगवी । भोहवी 
जिकुनि साही रिपू राजा योगीजन भूषवी ॥ 

राष्ट्रहिद हे विमुक्त व्हावे आस जया अंतरी । साजिरी 
वसंतकाठीं प्रसन्न होई भारत-भू-सुंदरी ॥ 

महारथी हा अतिरथ एेसा कृष्णासम सारथी । भारती 
हातीं धरुनिया अस्परयाचा अजुन बसवी रथी ॥ 

राव सयाजी, हा रणगाजी, रोर्याचा सागर । आगर 
जय बोलाया सदैव त्याचा गर्जत रत्नाकर ॥ 

गायन वादन चित्रकरांच्या सकर देवता इ्णी । येउनी 
यङा देउनियां ठाकिर्त मदिरं उभय करा जोडनी ॥ 

कपोलकल्पित नव्हे कथा ही दर्षन घ्या चरपति्चै । आजव 
वानुनी त्याला पहा प्रचीती बोर हेच सलगीचे ॥ 

डका गाजे, निज्ञाण डले, पवन सखा खेकतो । वाहतो । 
चिरन्नेहाची सरार्म। देतां मंत्रमुग्ध गुगतो ॥ 

राव-रकं ज्या समान सारे कुटुंब वसुधागणी । बहुगुणी 
युगायुर्गांतरीं दिगंत कीतिं फडको यश गाउनी ॥ 

होती सारे प्रसन्न जन हे महोत्सवी अचना । दहना 
ओंकारातं जपुनि वाहि मी शब्दमाक पूजना ५ 

--सरोजसुष्द. 

>< ३ ~-9 
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९, श्रीसयाजीपरक्षस्ति 

( शादूंलटविकीडित. ) 

श्रीतें देखुनिया सरस्वतिप्रती ये खिन्नता ती मनी. 
सद्धावाप्रति सोहि ती इ्डकरी शर्षपरती पेटुनी. 
या धैर्षाकलहासि नष्ट करनी स्वाकीत त्यात करी, 
जिज्ञासु पुसतीर “ कोण ! ” “८ गुजरपती ” सांगे तयां उत्तरी. 

मयाते न शिवे, मदासि मग तो पवेर केसा पहा, 
डा गोब्राह्मणरक्षिता महिपती एेसा न दूजा अहा. 
राज्ञी दक्षहि सेवनीं स्वपतिच्या जेज्ञी रमा माधवा, 
जन्मोनी कुक भूषवी उभयही नाहीच की वानवा. 

सत्कायीं रत, धेर्यमेरु, महिमा विद्रज्जनीं गायिला. 
दातृत्वं जणं कर्णसा, नपगणीं आदर्ञं कीं मानिला, 
सुस्वादाभ्त ज्ञानदान सकलां देवोनिया उद्धरी, 
सिन्त्वाप्रति पूर्ण नष्ट करनी वियेप्रती आद्र. 

ज्यान आजवरी स्वकष्ट करितां स्वास्थ्यासि ना पाहि, 
वि्यादान जना देऊनि स्वयं त्या अंत्यजां तारि, 
उत्कर्षार्थं जनाचिया निज जयं आयुष्य ते चिल, 
सूर्यातें वरपसत्तमा निरखितां धन्यत्व ते बारे, 

षट॒शास हयरूप पेवुनि पहा ज्याच्या रथा ओदहिती 
ज्याच भाषण एेकुनी सुरगुरू आश्चर्य ही पावती. 
ज्याच्या हेमरथाप्रती निरखितां आश्चयं इद्रास ही 
होई, केवि न हीय तोचि इतरां एसा न दूजा मही. 

ज्याची बुद्धिवि्ञाटता त्रिभुवनीं विख्यात स्चाली असे, 
आटोकाट सुयत्नही भगिरथा जे छाजवीती असने, 
नैरारया नच ठाव ही मिरुतसे भूपाचिया अंतरी 
कर्तर्व्यीं रत हा अहर्न त्ये सत्कीर्ती त्यारते वरी. 
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“ कीर्तीमंदिरर ” हं विशार बनवी आश्चर्यकारी जना, 
शिल्पार्च अति उच हरयपरि ते माची मती मानिना. 
कीतीं जी पसरे दिगंत न पुरी होई तिला मेदिनी 
सामावेलाचे मंदिरीं मग कशी रेरसेच येई मनी. ७ 

कारे आजवरी बहू महिपती, होतील या ऊपरी, 
साम्यत्वाप्रति पावतीर परि कीं याचीच हका खरी; 
विधेर्न, विनये, उदार मतिर्न श्चाला कुला भूषण, 
सत्यातेँ न वदू तरी जन मला देतील ही दूषण, ८ 

यावच् रवी मही विरसती तावत् तुद्य राज्य हं 
तावत् त्वत्कुखही अखंड विसो संपन्न राहोनि ह 
कीर्तीगंव तरिखंड भूमि पसरो शत्र दिती दडो 
प्रार्थी वामन दास इश्ञचरणी कौ भूपसेवा घडा ९ 

--वामन कुष्ण फणसव्टकर, 

१०. भ्रीसयाजीप्रकषस्ति 

( आया ) 

श्री धी तरी सती सरी वेणिजरयसंगमं प्रयागाचि तो ॥ 
मगलगुण कोतीचा प्रवाह कल्याणद्नरत निधतो ॥ १ ॥ 

तत्पाविञ्य महत्पददात्रृत्व ज्युभंकरत्व गाजतसे ॥ 

सन्ञानधनयज्ञे मज राय सयाजीहि वाटती तैसे ॥ २॥ 

या रूप आजिं गमे भारतभाग्योद्धीच अवतरटा ॥ 
जीवितहितपर ये स्नाने पान कितीक जन तरला ॥ ३ ॥ 

राव असो, रंक असो, कपाप्रसादचि रजवी सवी ॥ 
वर्ते सुविचारपर्थे निंदा स्तुतिची करी न मग पर्वा॥४॥ 
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भद मदिरा-मदनाचा नाटी माहीत ज्यायिया चित्ता ॥ 

हात सरे सद्धभीं तो स्यायपर्थेचव गाजवी सत्ता ॥ ५ ॥ 

राहे एकपणें जो देशचि ज्यात स्वदेह गमला हो ॥ 
जन धन्य धन्य म्हणती सुजना याहून कोणता राहो ॥ ६ ॥ 

सेव्य प्रभु सुजन असा मिकतां राहे प्रजाहि संतुष्ट ॥ 
वज्सट श निजभुजबक् मिरवीर कास होनी रुष्ट ॥ ७ ॥ 

करती स्तवन यथोचित वंडुनि तुज सकर चतुर सज्जन जे ॥ 
राष्करोत्सवसमर्यीं तव सत्कुतिविजयदुंदुभी गरजे ॥ ८ # 

महिमा अगाध हा तव थोरमुखं धीर दूर जो गाती ॥ 
राया एकमुखे तो गाया माञ्ली न शक्ति या गीरतीं॥ ९॥ 

वचनीं येई मनोगत-ऊत न मज आवरावयाये तो ॥ 
भांडार सदृगुणांच तव पाहनि हर्षहौ उचंबटतो ॥ १० ॥ 

बुध तीर्थं हं जरिवेणी श्रीधीखीरूप साधनी येती + 
रसरगदंग भाविक या उत्सविं छाभहा सदा चेती ॥ १९९॥ 

कवनप्रवंध हा मम प्रेमभरं त्वत्करीं समर्पाया ॥ 
रचितो यथाक्रमं मी चपकीर्ती-पर्वणीहि साधाया ॥ १२॥ 

श्रीगु्जरश्च भूपा स्तवनोचित ध्र तव सुयज्ञ मोटे ॥ 
परि मन्मति अल्पच तरि गाया ते बहुत हर्ष मज वटे ॥ १२॥ 

ठट दिव्य तव चपा हें ठेवियलँ निज जनाति निरसाया ॥ 
करिरी पाटन अमुच परोपकारार्थं शिणविशी काया ॥ १४ ॥ 

मनुजाधिप तव पूर्वज ठृढले रणरंगभूमिषर वीर ॥ 
दीका पाहुनि स्वगं ढाछिति मोदाश्चचे महापुर ॥ १५ ॥ 

रमणीय आज कितितरि होति च्रृपा तव जुनाट जी नगरी ॥ 
तन्यी रूपगुणांनीं आतां जए शोभते नवी नवरी ॥ १६ ॥ 

हो संपन्न सये तू दुस्थिति तव विसर वदृति भप तिङा ॥ 
ऊर्जित ्चाटी म्हएुनी श्रेय असे धन्य सत्य भूपतिला ॥ १७॥ 
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नव पारगे दिसतीं ठायीं ठयींहि भग्य अति सुचिर ॥ 
विलसति त्वन्नगरीचीं जणु आभरणे अतोत हीं सुचिर ॥ १८ ५ 

नजरानजरीं सुद्र नजराणे होति तो नजरबाग ॥ 
विमरु जलाराययुत जो सागि अकलंक तुं चपा वाग ॥ १९ ॥ 

तो दिव्य राजवाडा लशक्ष्मीचा नित्य वास त्यामाजीं ॥ 

कीं विष्णूसह लक्ष्मी-विलास करिति वसे सदा राजी ॥ २० ॥ 

श्री वाग्देवी एका ठायिं न; सिद्धांत हा जरी साचा ॥ 
मत्सर विसरति नृपगरहिं निवास त्याचा सदैव एेक्याचा ॥ २१ ॥ 

हा संभ्रम मज वाटे विया -ल्य तुजसि नावडे राया ॥ 
राज्यात स्थापि कां † मग वियाछय जनांस ताराया ॥ २२ ॥ 

जनचित्त रंजवाया बोधाया बहुत यरंथ रचवीषे ॥ 
साहित्य रिक्षणीं की रगुनि नरनारि दंग बहू ज्चले ॥ २३२ ॥ 

हं लोकरिक्षणाचं यग केटँ त्वां सुरू महाराजा ॥ 
वरि जवि काङयुगाचा जय घटक तो परीक्षिती राजा ॥ २४ ॥ 

श्री वियाम्रतपाना जढपाना समचि ठेखुनी सजटा ॥ 
अनुभव याया तूया उभयांच॑ पान करविशी सकलां ॥ २५ ॥ 

सोजन्यसुविधादयव्रद्धी शङ्कंडची जक्षी स॒कटा ॥ 
मान्य दिपे तव राज्यं भूषण हे श्रेष्ठ सत्य राजकुला ॥ २६ ॥ 

तुच्छ न गणिक्षी कोणा सकर्छानाही समान लेखुन ॥ 
भ्रीवियोषधपानें तारि अन्ञानरोग निरसून ॥ २७ ॥ 

मजं वाचतां न येतं कानिं कुणाच्याहि वाक्य हं नरगे ॥ 
हा अनुभव मज येह पाहुनि शावा बहू मुली मुगे ॥ २८ ॥ 

राज्यीं नर वा नारी विद्याभरणाविना गति न त्यांना ॥ 
णीकारांती पाणी त्याकिण जेसी नसे गति जनाना ॥ २९॥ 

साधन उयोगाचें निर्मिंयले नगरिं त्वां कराभुवन ॥ 
हे आलस्याहुतिरचै आरंभियलें चपा महा हवन ॥ ३० ॥ 
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बहुजन-हितहेतुची साधनसंपत्ति जी तुला दिसते ॥ 
वसंविशि येथे आएानि देशविदेश्ञी जनांस बह रुचते ॥ ३१ ॥ 

श्री संस्ृततनया जी भारतभाषा मराडि नाम जिच ॥ 
प्रथम तिच संपादन केँ सत्कृत्य हँ उचित तुम ॥ ३२ ॥ 

ताराया स्वजनांते जनयपद्भार्षत ग्रंथ रचवीक्ी ॥ 
परवाङ्मयग्रथितही बो धज्ञानँ जनां स रंजविर्ी ॥ २३ ॥ 

सिचुनि द्रव्याग्रत कीं सजीव केले अमोल उपयुक्त ॥ 
हस्तछिखित बहुविध जे ग्रंथ विम प्राच्यमंदिरीं उचित ॥ ३५ ॥ 

युक्तीशक्तिप्रभुता निजपरभाषेवरी सदा विमला ॥ 
वक्तत्वे गाजविक्ञी भूषण हे र्ठ सत्य राजकला ॥ ३५ ॥ 

राया बाहुबलाहनि वियाप्राबल्य वाटते धन्य ॥ 
जास्त म्हणुनि विंयानग सुगम्य केला असा कटे नान्य ॥ ३६ ॥ 

दिव्य प्रकृति जनां ची करिशी ज्ञानोषर्ं सुधाराया ॥ 
खास मला वाटे कीं पाजिरि तीते नवी सुधा राया ॥ ३७ ॥ 

हांतस्वभाव, विया, सुधारणोदय, सुखप्रवासरति, ॥ 
नानार्थी समटष्टी, हीं तरतव प्राण पंच तुज गमतीं ॥ ३८ ॥ 

प्रत्येक देश रोधिरशि स्वजनास्तव सर्वं सृक्ष्म दृष्टीने ॥ 
भूपाढ्ा सवेत्रचि कृतार्थं म्हणविरि सदैव उपङृतिनें ॥ २३९ ॥ 

चित्रकराभिज्ञ चतुर शिल्पकलानिपुण सुजन बहु वसती ॥ 
राज्यीं तवाश्रयानें उत्तम कतत्व नित्य दाखविती ॥ ४० ॥ 

युष्मत्कुलांत गोद्विजपालन कलधम हा विमल राया ॥ 
करिशी स्वधर्मरक्षण हं बतपालन भवाणव तराया ॥ ४१ ॥ 

रोगीभवनिं जातां तव समरष्टी कीं चरपा सतत दिसती ॥ 
आहे अश्यरूपं वाटे येथे कुणी पुराण सती ॥ ४२ ॥ 

ज्ञाते मोठे मोठे योजियले न्यायमंदिरीं तेही ॥ 
शार्मिक् न्यायी विनयी दिधल्या त्याना अनेक पदव्या ही ॥ ५३॥ 
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रव जारे शांत जियेचा वेगाचि अति तीन राजमोटार ॥ 
करिमिङिनि दुराचारं भासे चिरद्कनि करि अहो ठार ॥ ४४ ॥ 

राज्यीं साक्षर एसे ज्ञाते वियासुविज्ञ अधिकारी ॥ 
मग दृपकुश्चागरमतिचें सयज्ञ पसरेर कां न हो भारी ॥ ५४५ ॥ 

राज-कुलज राजाप्तहि विद्यासंपन्न सर्वं दिसतात ॥ 
वत्सर तृ दीनांचा गुणगण वर्णु किती अहो तात ॥ ५६ ॥ 

मान्य सदा जे राजे श्रीधीसंस्कारयुक्त तव तुल्य ॥ 
भारतम् त्यां प्रसवो ज्यांच्या गुणमंडना नसे मूल्य ॥ ४७ ॥ 

शद्धपरेमं आजी महदोत्सव एकसप्ततितम हा ॥ 
भंडार चरपयराचें ब्ृद्धिगतही कनि मोदं पहा ॥ ४८ ॥ 

--रामराव मार्तंड भांबुरकर. 

११. ्रीस्याजीचरितामृत, 

चपप्रशंसा-- ( शादैल० ) 

श्रीमन्मंगर श्रीसयाजि व्रृपती ! पायी तुद्या वेदन. 
मथाया तव कीर्तिरूप उदधी ध्यातं जगज्नीवन. 
तख्तासननिध येउनी कवि किती गेले तुरा सेवुन; 
्रीमंता { मम भाग्य आज फले कामे तुञ्च दर्घान ! 

सर्कीतीं मधुमदिका पसरली राजा ! तुद्ची चांगली. 
या लोकांत उभारुनी मज गमे चंद्रावरी वेषली. 
जीते पाहूनि विदवनाथ वरुनी घे आद्राने करी; 
राजाराम जसा दयार हदयं वेदेहिला तो वरी. 

वन्दं मी कवणा प्रभो ! तुजविना बोढठे छता ती पहा. 
मत्तेजां श वसे चपांत जगती, जा त्याजया्ञीं रहा. 
हा तद्धोध तिन स्वये परिसुनी लक्ष्मी सवं वेडनी, 
राजा { ती मग भूवरी उतरटी नादे स्वे मेत्रिणी. 
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जन्मापासुनि हे चपा ! रतचि तुं सत्कार्य जं त्यामर्धै. 
कीं राजा रघुवीर ह्या क्षितिवरी, रोकास तु सौख्यदे. 
जङ्गी वेभव गा तुक्च विरसर्ते राजा ! विदेशान्तरीं 
यत् सन्मान सदेव तेथहि घडे तैसाच द्या भूवरी. 

( दु तविलबित. ) 

जगति जो असला दृपती महा 
करेन तद्भण गायन तें पहा. 
रघुवरांरा अङ्ा म्हणती नरा. 
सुय दे गुणगायनिं संद्रा 

चत्तविधान-- ( आयौ. ) 

श्रीमति जमनाबाई यानां नव्हतंच पुत्र संतान. 
राज्य करावे बरवे मांडीवर बालकास पेऊन. 
होती बां तीन प्रन विचारा तयांस बाहून, 
“ आलं असे इथं मी राज्य करावै असेच जाणुन.” 
पाहोनी बालाना उत्सुकतेनं च बोटल्या एक 
घ्या, ष्या, घ्या बाला ह्या, पुरवा ह्याचेच कोड कौतुक. 
मांडीवरी सयाजी नेसे तेन्हां तया मिद मान. 
तोफांची सरवत्ती स्चडठी दादी दिश्ञा दणाणुन. 

एिक्षण- ( आयौ ) 

सन अठरारं पंचाहत्तरच्या मेत हाय दरबार. 
राज्यारोहण ्चाटँ. गेले मण मंडिरास सरकार. 

केली सरस्वतीची पूजा तेब्हां महा समारभ. 
त्याच मुहूर्तावरती राजाच अभ्ययनहि आरभे. 

शिक्षक केशव पंडित, दुसरे ते व्यंकटेश गुरु चतुर, 
ज्ञानाग्रत पाजाया करिती दोघे न केधवां कृसुर. 

। 
0. ८0) ८१. 9 १० शि आ कको विवेकी 
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( मंदार-माला ) 

लाभे सुधा शिक्षणाची द्रपा्छा, तुस्चे थोर विद्वान ते रशेक्षक, 
देती सदा ज्ञान ते संगतीला, तुया राहुनी व्हावया सार्थकः 
राघ्रीय, धार्मीक) सामाजिकाचीहि गोढी तदा छाविती सर्वही. 
पाठान्तरीं आणिती ते सुतच्वं करी पाठ तीं आद्रे भुपही. १३ 

विनिचर्या- साकी. 

उदुनि सकाठी सहा वाजतां प्रातर्विधि अटपोनी, 
हयारोहणा जाय सयाजी आगरा ये सदनी. १४ 

अध्ययनीं मन रीन करी तो एक तास वैसोनी; 
मातेसह मग करि उपहारा प्रसन्न मन उेवोनी. १५ 

इतमामासह चरपास नेती नंतर शाटेमाजीं 
दहा- तीस ते पांचालागीं राहे तत्पर काजी. १६ 

मित्रासह ते क्रीडा करुनी येती परत॒नि गेही. 
आस्थे मग दुजा दिनाची अभ्यासाची घाई. १७ 

राजं अल्पाहार सेवुनी धेड रव विभ्रती; 
दहा वाजतां वेदुनि देवा सौख्यं श्चोपीं जाती. १८ 

प्रथमाविवाह- ( शाद ) 

काविरी सरितेवरी नगर जं विख्यात तजावर, 
लक्ष्मी तेथिल हो विराजित इथं राज्ञीपदीं सत्वर; 
द्याटी ती कुलभूषणा अनुसरे भुपासवं सद्रुण. 
पाहोनी मनमोहना नव चपा ज्ञाठं बहू भूषण । १९ 

( वसततिलका. ) 

शगार नगर सुंदर सर्व भागीं, 
पुष्पं जणों विकसठीं बहु रम्य बागी; 

शिपोनि राजपथ, कावियल्या पताका, 
मोत्ये जणों उधाथिीं कुणि हँ विलोक. २० 
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( शादूल° ) 

शाच्े युक्त असा विवाह घडला आर्न॑दले ते जन, 
द्याला गोरव मान पान सगव गरे बहू मोहन; 
कें वान तदा बहूत गरिबां अन्नास द्ऊनियां, 
द्याठी तृप्त प्रजा सदा वदतसे अ! हीर्वचा देवं या! 

राज्याराोहण-- ( शादूल* ) 

राज्यारोहण ये पुटं इडकरी, याला महा सोहा, 
आनंदं जनता मनांत वदली की ये प्रभ द्या स्थला. 
सगा बह शोभली नगरि ही लावी नवे कुंकम, 
राष्टरातीठ प्रजा इथं गजबजे श्ञाटा महा संगम. 

मंजानीं य॒त मगर करुनियां मंत्र दिजं गजुनी, 
सत्ताधीरा सयाजिराव तिसरे अले स्वसिंहासर्नी. 
येती पंडित थोर थोर जन ते देरान्तराहूनही, 
देती ते करं राज्यसूत्र वढुनी होवो कृतार्था मही ! 

राज्यांतून सुखं प्रवास करनी प्रत्यक्ष पाही स्थर्टे, 
सागे भूप कसँ कुटँ चुकतसे. रावी जनांला रटे. 
खात्यांची जुटणी तदा जुट्विटी नेमोनि नेते भके, 
हांकी भूपति राज्य-नाव वर्णी, बल्ह करीं घेतले. 

दितीय विवाह-- ( आयौ ) 

पत्नी पहिली पाहूनि अमरपुरीचाच मार्गं ती गेली; 
श्रीमति चिमणाबाईं राज्ञीच्या पदि अरंकता यारी. 

तिने सुरक्षित चले भूपा संसार सागरीं नाव, 
करभार तीहि छावी पसरे साग्या जगांतुनी नांव. 

अन्ञानतिमिर वारुनि दाविरि तु ज्ञानदीप बिनघोर, 
राज्ीराहि सशिक्षण देउनि केँ स्वतापरी थोर. 

२१ 
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राजा तसे प्रजाजन अनुसरती पथ कितीक त्या टलना, 
सोसुनि परिश्रमातें ज्ञानाच्या करिती सर्वं आकलना, 

होक्षणिक सुघारणा-- ( शृथ्वी ) 

नृपे स्वमनिं आणलें प्रगतिपंथ साधं कसा ! 
सुशिक्षण तया जणों गमते कटीचा कसा ! 
द्रे उघडुनी दिके मधुर वियया संभृत. 
म्हएान जन धावे त्वरित प्यावया अग्रत. 

दिचकर शकटास ह समसमान जँ तारक, 
सुजाणपण जाणुनी नृप करी खरी पारख ! 
अपार उपकार हे फिठति ना कुणाच्या बटे, 
अपीक धरणीवरी वरप-वसंत वाटे वटे. 

अमोल तव संग्रही च॒पति ! थोर ग्रंथालय. 
जनां करिति पुस्तके बहत थोर वियाश्रय. 
अनेक फिरती अशीं असति राज्य-वियाटरये, 
प्रजेस सुरधेनु ह्या भमुनि पाजिती कीं पये ! 

( सुजजंगप्रयात ) 

इर्थे गानराटा, इथं वायज्ञाका, 
इर्थ चित्रराव्ा, इथं ररा, 
इर्थे बारसाा, इथ वेदङाव्ा, 
इथे सवं विया-कलांचा जिन्हाखा. 

(वसंततिकका ) 

जञार्तीय बधुवर जे उपकार थोर, 
कल्पां तिंही न फिटतीट असे अपार; 
ओदार्यतेत भिनटी तव ही प्रवृत्ती 
ज्ञानास देउनि समपिंसि हिष्यवृत्ती. 

५७ 
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-घामिक सुधारणा- ( पृष्व ) 

चपा ! विविध आणिल्या घडवुनी तुवां प्ररणा. 
जसा नव मनू तसा वटविला सुकाणु-कुणा. 
अधमीचे सुघर्म जो म्हणषि तो तुवां जाणिदं. 
जुन्या त्यजुनि रूढिला सुजन सत्पथं आणिले. 

न भिश्चुक तुद्य्या गृही म्हणति मंज ते वैदिक, 
तुम्हांस विधिनं दिले कथिति मंत्र पौराणिकः; 
अशां जरठ हेकडां करुनि दूर उच्वाटुनी, 
सुवियय मग नेमिरे बुघ नवीन वाञ्यातुनी. 

पुरोहित-कसास जे उतरती भले सद्रणी, 
तयांविण धजेच ना कुणि विधीस राज्यांतुनी. 
असा करूनि कायदा त्वरित योजिला सारखा. 
म्हणोनिच सुधारकां गमसि तु स॒धमीं सखा. 

सामाजिक सुधारणा- ( प्रथ्वी ) 

विवाह जनतंतुनी घडत अर्भकांचे इथं, 
परतु जन नेणती अहित यामधं काय तं. 
तुवां म्हणुनि योजिला कडक सक्तेचा कायदा. 
वधूस चवदा तसं वय वरास सोषा सदा, 

प्रसूतिगह कादुनी कितिक योषितांचा दुवा, 
चपा † भिव्विसी, तयां खाचित जन्म देरी नवा! 
प्रजा जरि असे तुद्ची बहुत भिन्न धर्मीय ती, 
तरी समसमान गा तव मनी वसे तप्पिती. 

जुने अराति ग्रंथ जे अमित अन्य भाषी बरे, 
तदीय चरते ! तुवं करविलीं सुभाषान्तर. 
न तु किमपि जाणसीं निज समाजसेवे विना. 
चपा ! सतत या जगी चढसि कीर्तिचा तु जिना, 
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( मंदारमारा ) 

न घे उन्नती राष्ट तं जातिभेद्, मीं तत्व ह जाणिदं तु स्वरे. 
क्ष्ण भेदुनी कादिङे जातिविद्ेष त जोदुनी संघराक्ती ज्य. 
स्वधर्मीय रेरा बहु अत्य्जांना दिं साह्य त् जाणुनी आपुली- 
प्रजा; त्यांस विद्यामृतं पाजुतीयां प्रभूमेदिरं तुंच केठीं खुली. ४० 

( मालिनी. ) 

जनमनकल देखे, काठ रोखुनि कांही, 
जवठ जवठ आणी अत्यजानां सदाही; 

चरृपति ! हरिजन तुंच आधार, आधीं- 
धरि उचलनि तञ्च तच्च, तो थोर गांधी | ४१ 

पुरवणी- भगवा ञ्चंडा. 

( शिखरिणी. ) 

तुद्ध्या कीर्तीचा जो फडफड करी भाव-पटका, 
उभे राहू वाटे बघत तिकडे दोन घटका | 
मनीं येतं भतं बघुनि नयनीं रंग भगवा. 
मराग्यांचा स्ंडा जग वद्तसे यास जगवा | ४२ 

शिवाची ती वाणी मज गमतसे सत्य कस्सिी; 
नवे वारे आँ तरिहि उरला त्यात सुयज्ञ ! 
नभामाजीं चारे फडफड तयाचीहि अजुनी. 
नवाई कीतीची कथन करि देवांस गगनी. ४३ 
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९ १५. प्रधना 

होवो शतायु अमुचा तात सयाजी नुपावलीं पिला. 

यरा-धन-सत आयेग्या वरनि सनाथा सदा कयो महिला. १ 

मान्यांनी मानावा, सूजानी प्रथितविक्रमा गावा, 

निजदितस्त तो ग्हणुनी प्रजाजनानी सदेव ती ध्यावा. २ 

--गोविदानुज 
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श्रीसयाजीगोरवयंथ 

माग पाचवां 

श्रीसयाजीसुक्तिसंग्रह 
( संश्राहक:*-श्रीयुत सामचंद् चितामण भावे ) 

खोकशिश्चण व श्चानप्रसार 

शिक्षणाचा मुख्य हेतु नोकरी हा नाहीं. आपल्या ठोकांची सामा- 
जिक व नैतिक उन्नति करणे हेच आपके मुख्य कार्य असे सुशिक्षितांनीं 
समजटे पािजे, ( पान १८ ) 

च 

धमरिक्षणाची रचना नीतिमत्तेच्या पायावर करून रिक्षणामर्टे 

मनुष्याचे विचारक्षेत्र विदार्व थोर होई. ८ ह. इ. २ २-९-१९.०९ ) 

बद्धिसामथ्याचे जोरावर महापरृषानीं समाजावर आपटे वजन 

पाडर्टे, व खोकमताचा ओघ आपल्याकड वल्छवन घेऊन इष्ट ती कांति 

घडवून आणखी. ( इ. इ. २९१ ०-१९०९ ) 

हिदुस्थानास जर उर्जितकाठ्छ यावयाचा असे तरतोणएकीव 

विद्या द्यावाचून कधीहि यावयाचा नायी. ( पान ३७ ) 

परदेङागमन द विदावद्धीप्रीत्य्थ अति जशूरीचे आहे. (पान १४ 

या जगांत खरे सुख वियेतच आहे. (पान १४ ) 
® रा. श्रीपाद शंकर पटृणकर यांनीं यांतील थोडथा सृक्ति निव स्या अदहत, 
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२ भ्रीसयाजोगौरवग्रथ 

जिर्नेँ कायकारणांचा योग्य संबेध कठतो, सामाजिक, धार्मिक 
व ओधोगिक स्थितीची व आपटी दुरवस्था कटून ती अशी कां याची 
कारणे शोधन काठतां येतात, आणि सर्वं विषर्याचा न्यायाने व समतेनें 
विचार करण्याची अंगं पात्रता येते, तीच खरी विचा. (पान ११) 

ञ्या ती उपयोग समाजाला होत नाहीं तं ज्ञान कितीहि 

मोटे असख तरी निरर्थक होय. ( पान ४४) 
1 

कोणतेहि वाङ्मय समाजाष्या रचनेचा, आचार-वि चारांचा, चारी- 

रीतीचा व संकृतीचा आदर्श होय. तो एक प्रकारचा इतिहासतच आदे. 
( पान ४४) 

नैः नै 

भाषा व ठेखनकलखा या अति मोल्यवान देणग्या आहेत, 

( पान १२९ ) 
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समाजसुधारणा 

उठल्याबसतल्या कायदा करणें म्हणजे रयतेस गुखाम बनविण्या- 
श्रमाणें आहे. ८ पान १८ ) 

न नैः "£ 

आपल्या देडांत महारापोरापासून तो अगदीं वरच्या पायरीपर्य॑त 
कार्यकारणभाव समजेर तर आपटा उर्जितकाठ जवन आखा असें 
समजण्यास अडचण पडणार नादी. ( पान १२) 

न , नुः 

समाजाचा मोटठेपणा त्याच्या विस्तारात नाही, तर त्याचे गुण 

आणि नीति याम्ये आहे, ( पान १५ ) 
नै ५ ग 

पाश्चात्य व पौवात्य कल्पनाच्या मिश्रणाची संवय हल्दू वाढत 
जात असल्याचे आदल्यून येते. पाश्ा्याचा इतिहास पूर्णपणे समजून 
धेतल्यारिवाय त्यांचे विचार व रीतरिवाज यांच अनुकरण करण्याची 
इच्छा बहधा अनिवार्यं असते. या द बाणामुटं उच्च पौर्बाप्य कल्पना देखील 
गैर समजल्या जातात किंवा त्यागिल्या जातात. ( इ. इ. १ ०-७-२९ ) 
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जातिमेद देवकृत नाही, मनुष्यकृत आहे; तो परमेश्वराच्या आज्ञ- 
प्रमाणे गुणकमांबरच असल्याचा खरोखर अनुभव पाहिजे. नुसती बडबड 
नको. जन्मार्नेच कोणी मोठा नाही. ( पान १२) 

£ नैः 

प्रत्येक व्यक्ते जआपओपल्यापरी काम केठे म्हणजे समाजाची 

उति होते. ( ह. इ. १८-१२-१९१० ) 
नै 

स्वं समाजाचे कल्याण टोकाच्या शिक्षणावर व सस्थितीवर 
अवटंब्न अस्ते. ( ह. इ. २६-८-१९१७ ) 

चातु ब उद्योगशीरुता सेवेचं मोट वाढवितात. (इ.इ.२९-४-१ ७) 

रखोकानीं आपर्णात कोणता कमीपणा आहे तो शोधन, कादन 

टाकण्याचा प्रयत्न कंखा पाहिजे. ( पान ५) 
ह . 

कोणतेंहि कायं सुरू करण्यापूरवीं समाजाची तत्परता आणि जन- 
तेची भ्राहकता पाहिली पािजे. आजुबाज्च्या परिस्थितीचाहि विचार केला 
पाहिजे. ( पान ७९ ) 

स्वानी एकाच चाटीरीतीचं अवट्बन केँ पाषिजे व राष्टोनति 
ह्च सर्वाचें ध्येय असें पाहिजे 

निरनिराव्या धमीसा्टीं निरनिराठे कायदे न करितां एकच 
सर्वसाधारण कायदा करतां येई किंवा करसे, तें विचार करण्यासारखें 

आहे. ( ह. ह. १७-५-२७ ) 

४ 

४.९ 

कोणतीहि बाट गोष्ट किंवा वाईट चाक विचारानें बंद होऊन 

नरी सुधारणा शेते, तरी ती काय्यानें होत नाही. (पा १८ ) 
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समाज किंवा व्यक्ति पारतंत्याभ्या पार्शात असेरु किंवा स्वर्तंत् 
असेर त्याप्रमाणें त्याचा मानसिक विकास अथवा दृष्टिकोण यांत उघडच 

फरक पडत असतो. परतंत्र राहिटेल्याचं ववण ठक्षान रद्ान मेद ष 

अनवद्यक सूक्ष्मता यांकडे कर्ते, भणि स्वातंत्यभोगी अशा क्षुद्र 
गोष्टी उदार मनाने पडत्या ठेवन व्यापक दृष्टीने सर्वं बाबती हातीं 

धरतो. ( इ. इ. १४-५-३२ ) 

जे माताओ राष्टना बार्कोने जन्म अपे छे, तेमनी ते समयनी 
पीडा ओदछी करवी अने जन्म पामेख वारको तनदुरस्त अने बट्वान . 
शिराअवस्था मोगवे एवी सगवड करी आपी ए आपणो सर्वनो पवित्र 

धमं छे. ( पान ७१ ) 

आपणा समाजनी नैतिक अने धार्मिक स्थिति नबव्टीथई छे अने - 
परिणामे सामाजिक ददशा भोगविषए छीए्. आपणी दुर्दशानुं तेज कारण छे. 
ञ्यां सुधी आपणी सामाजिक नीतीर्नः सुधारणा नही चाय, ज्यां सुधी 
आपणे माई माई ओ वच्चे भेद राखी अने जन्मना कारणथीज उंच 
नीचनो स्यार राखीरुं त्यां सुधी आपणो उदय थो नही. ८ पान ७६ ) 

जो आपणे बीजा देशो प्रमाणे आपणो उत्कर्षं करी ठेवो होय, 

तो जे दरख्दरिता, अज्ञान अने वहेमी विचार आपणने आगठ् वधता चो 
तरफथी अटकावे छे, तेनी सामे टृढताथी आपणे थवं जोईंए. (पान ४६) 

घमेना तेमज इतर सारी संस्थानोदहेत एवो होवो जोह एके 
तेथी करीन मनुष्य जातीनी ज॒दी जुदी राक्तीओनो पृण रते विकास 
थाय (पान ५५५) 

स्वतंत्र थतां हिखवामांज खरो परुषाथं समाएलो डे. पौवाना 

पगडउपर उभा रहेवानी हमत करषाथी बाठ्छकने चाटतां दोडतां आड ऊ, 

(पान ६८) 
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यथार्थं राष्टीयत्वना विकास अने राष्टूनी आबादीनुं खरं प्रति- 
विंब. मातुत्व.अने बाठ्डउदरमांज पडे छे. ( पान ७१ ) 

ल्िओने उदार केवणी आपी ए सारूछेतो पण पाश्चात्य 
देरमां खी-स्वातंत्यनो अतिरेक जेम थाय छे तेवो अत्रे न थाय ते बाबत 
काठ्छजी राखवी जोईए. ( पान ४२ ) 

आपण धमराख्जना तत्वोमां जे खोटी रते दाखल थएटं आपणने 
जणाय ते काढी नाखवानी आपणे हमत राखवी जोईए. चारुतां भवेखा 
रीतरिवाजोमां जे अपायकारक दोय ते आपणे छोडी देवं जोर. 
सुधारानी जे सारी वातो होय तेनो लाभ आपणे सारासार विचार करीने 
रवो जोईए, अने सुधाराना नामे जे खोटुं दाख थतुं होय तेनी सामे 
सुधाराथी मठती बुद्धीथी आपणे थवं जोहर. आपण ए प्रमाणे करीरा 
त्यारेज हाल्नी हरीफाईना वखतमां आपणे टकी शकीश. (पान ४६) 

५ ५ 
जनसमाजना संसारिक रितीरिवाजोमां सुधारो यवानी तेमज 

राजकीय घोरणोमां पण सुधारा थवानी आवर्यकता ओखी छे एम कां 
मारूं कहेवुं नथी. परंतु भ्यासुधी आर्थिक स्वतंत्रता अने आर्थिक 
जात्यभिमान आपणामां वधे नहीं, त्यासुधी तेवा बीजा सुघाराओने पण 
जेटखी जोहर तेटखी गति मव्ी शको नहीं एम मने कगे छे 

: ष 
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1655 (प्रा ए€गु0€ 12४€ {06 [1€अआ{8§ वात नद्श्य 

16805 10 0621111 21त् {216८ {1701658 15 10088116. 

(पतिणटणा 0104€1 10-2-1892.) 
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111€ [02{€ा11211871; 10{ ल $ एत ६५-णएुला मजा 15.116 
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ल्वा {116 [पशूपाङ्् 2 5€1-58611066€; €€४१21€ श्ठणा 
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चारिव्य व श्ीटसंवधेन 

रौतमात चांगखी असणें हं सुरिक्षणाचं व कुखीनते चं फठ आहे. 
(पान ९०) 

मनष्यांची किमत त्यांच्या कीर्तीवर अथवा त्यांस मिठणाय्या 
माना्रर नसते, परंतु त्यांच्या गुणांवर आहे. (पान ५) 

कोणतीहि इच्छा मयादित असली तरच बरं. फाजीर इच्छा 
असे अखेरीस कोणासहि हितावह नाही. ८ इ. इ. १२-२-२९ ) 

मोठ्या कामांस केवल हशारीनें मनष्य खायक होत नाहीं. इशारी 
शिवाय चाग स्वभाव व॒ दक्षता्ि अंगी अस्ते जरूसैचे आहे 
‹९ इ. इ. २०-९-२१ ) 
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अडचण किंवा दुःख सोसल्या्वांच्न साधारणतः मोटी व त्रास- 
दायक कामं होत नाददीत. ( इ. इ. ११-१२-२८) 

५ 

फाजीरु मदतीची र्विंवा बचावाची इच्छा ठेवि्णे हे दुर्बतेर्चे 
चिन्द आहे. ( इ. इ. ११-१२-२८ ) 

£ नैः नैः 

अज्ञ खोक ममत्व जास्त दाखवीत असतात. (इ. इ.१ ३-२-२९ 
न 

प्रामाणिकपणारिवाय काम करण्यात दक्षता दहा गण अति 

अवदय आहे. ८ इ. इ. २७-११-२५ ) 

विश्वविद्याख्याचे पदवीपेक्षां खयकीस जास्त किंमत दिटी पाहिजे 

( इ. इ. १४-९.-२९ , 
9 

नादान मनष्यांस खहानसहान गो सांगण्याची जरूर पडते 

( इ. इ. १२-१२-२५ ) 

आपल्या खोकांची हाव तर मोटी परत कमं खोटे अशी स्थिति 

आहे. ( इ. इ. २-११-२७ ) 

आईबापांस साभाक्णे दह मुर्लचं कर्तव्य आहे. 
( इ, इ. २२-१०-२५ ) 

कोणतेहि काम करावयाचं तं शस्व कटा द्या दोन्ही दृष्टीने 
करावयाचे अस्ते. कामाची पद्धति, कामाची साधनं व कामाच महस्व 
वगैरे गोष्टीची संपूर्ण माहिती करून षेणे ह्यास शाल म्हणतां यें. अशा 
तद्डेनेँ शाल्ञात निपुण श्ञाल्यानंतर मनुभ्य स्वतःच्या आवडीनें, उत्साहानें 
व समतोकूपणार्ने काम करीर तर त्या कार्यत तो कलाभिज्ञ आहे असे 
म्हणतां येदं, ८ पान ८२) 



[मि वि 

१४ आश्रयाजीगौरवभ्रंथ 
५. 

मनुष्यप्राणी सव॑दा सत्कृत्य करण्यासच योग्य आहे. 
> गै नैः 

आयुष्यांतीर सुख बय्याच अशीं छहानसदहान गोष्टी नीट करण्या- 
चर अवटेब्न असते. ( इ. इ. १५-५-३० ) 

[4 ६ भैः नै 

श्यां सुधी तमारामां हिमत, खंतिख्पणुं, उत्साह अने दीर्ध 
दृष्टीनी कमतरता रहेशे, त्यां सुधी कािपण संगीन सुधारो करवानी 
अहाक्तिज कायम रहेशे. (पान १०) 

दरेक माणसे पोताना उपर भरोसो राखबो जोईए, फाजीर 
मद्दयी खम थतो नथी; पण उच्टुं नुकसान थाय छे, अने स्वाश्रयथी 
थत नथी. ( पान १९) 

स्थानिक स्वराज्य वगैरेना प्रयत्नोना साफल्यनो आधारं बधो 

लोको उपरज छे. जेटखा अरो तेओ न्यायी अने विवेकी थदो तेरा अदो 
ते फठ्दाईं थरो. रोकोनी जेटली लायकौ होय, तेटदं तेमने आपव 
जोईए. योग्यताथीज काम नष्टं करे तो ते सफ थश नही 

थोडा माणसोनी अडचण थया छतां जेनाथी वधारे फायदो थाय, 
तेवा कामो जरूर करा जोईए. (पान २१) 

[1€ ला 10 [2४९८ {116 (०पा28€ ज (टा 601५16- 

11015 ण्डा [पौ गिफवत् 1त1€ ९८565. ४ 121दण्ला $०प 

6261, {72151216 1010 2८166. (*01, 1. {. 136.) 
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प्ऽ ता प्रर्भप्रा€ 19 एवा) पाा68§ शकण ठाति इृण्णा 010 
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1 भा ज 2 &76€2६ एलदटर्हयाः 717 {176 (09112&द्ा€ा ज 

[तप्ञ1€5 $ ©0ण्ला10 € एणा फछठणात् [रट फ॥लदाटण्ल 
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सरकारी नोकर 

अमठ्दार लोकांत निरनिरान्या जातीचे, निरनिराठ्या विचार- 
शीलीचे खोक असर्णे फायदेशीर आहे. ( ह. ह॒. ११-११-२८ ) 

न 

बहूतेक नोकर आपल्या छायकीविषयी उंचमत धारतो, तें हमे 
बरोबरच असेरु असे म्हणतां येत नाहीं. आयुष्यांत किवा संसारात 
पुष्कठ्छ गोष्टीचा एकमेकांरी संबंध येतो, पण तो संबंध निर्णयात्मक 
किंवा स्पष्टपणे दाखविता अथवा पृथक् बोरूतां येर्णे कटीण जाते. व्याव- 
हारिक दृष्टा विचार केल्यास न्यायसुद्धां अपुणं असावयाचा. 
-( इ. इ. १४-१०-२५ ) 

खोक एकौकड्न निश्चित केटेल्या पद्धती बाहेर सरकारने टेशमात्र 
फिरकू नये म्हणून आग्रह धरितात तर दृसरीकड्न त्या पद्धतीस फांटा 
देण्यासारखे स्वतः वतन करितात. ( ह. ह. ३-१२-२६ ) 

खोक ग्यवहारज्ञ, समंजस ब सुसंस्कृत असर तर त्यांस फारसे 
शतीं हृकूम देण्याची जरूर पडत नाही. ( इ. ह. २०-११-२७ ) 

आपठे खोकांसि ( 111111911४ ) आ्चालन कमी असल्यामुरे 
ते दुःख पडल्यास रडत बसतात किंवा घाबररेल्या माणसांत सामील 
होऊन त्यांचेप्रमाणे स्फुदत अथवा दुःख करीत राहतात. परंतु ॒त्यांचे- 
भ्ये कर्तव्य किंवा जागुति नसल्यानें बुद्धि वापरून त्या अडचणींतून 
बाहेर कसँ पडावें याची योजना दाखवृं शकत नात ब या दुबैरूतेर्नैच 



२० श्रीसयाजोगौरवभ्रथ 
५ ८ ^^ भन्ये 

बरेच अंरीं हिंदुस्थानचा नाड ्ाला आहे असे आमक समजतो 
( ह. इ. २०-१०-२८ ) 

> र 

राजाजवच्छ असणारे आप्तस्वकीय किवा इतर लेक हे स्वार्थी 
पणामुके व गुप्तपणाच्या आच्छदनाखारीं ख्पून बाहेरीर इतर लोकास 
त्याच्यासंबेधानं जी जाणीव व कल्पना असते त्यापेक्षं अधिक लखाम 

षेतात. ( इ. ह. १ १-२-२९. ) 

आपला दरञ्जा व थोरवी यांविषयीं वुथा किंवा अच्यक्तीध्या 
्या कल्पना केन्हां केन्हां पुदरं करण्यांत येतात त्यांस उत्तेजन देतां 
कामा नये. ( ह. ह. ९-७-३० ) 

1 

पदवीधर रोक बह्रतकरून एक प्रकारे पांढरपेशा वगीतीकुच 
किंवा त्या वगाच्या कटाचेच, असल्यामूर्टे कांहीं बाबतीत, विदोषतः 
प्रसंग आला असतां दहिंमतीर्ने किंवा जोखम घेऊन स्वतःचें रारीरास 
नकसान करूनहि काम करण्यास मागे पडतीरं 

काम करण्याची पद्धति कितीहि निदषि दिसली तरी समंजस 
कामदारारिवाय ती यरास्वी होणें शक्य नाही. पान ९२) 

नै 

एेदी रोक्रोने नोकरीमां रेवा देवाथी अनीतीने उत्तेजन मठे 
छे, ए सौर सारी रीते ठक्षमां राखव जोईंए. ( ह. ह. १ १-४-३१ ) 

आपणा लोको शाब्द वगैरेने प्रकडी फाजर ठ्ढणारा होय छ 
न > 

[{1€ 2{{गा7त्1€01{ जा पा पाला 25 7८लाऽ (८2८56८8 

1 त्ा1€ पद्1€9501॥ (०1360 पला)6८8 0681065 179०117 

111५51८९ 10 {116€ [एषएि1€. 
प, ४ नः 

{{ 15 €28$ {0 (छलात् ४19६ 7106 € ४५3 
€व07101 21016 11070४€ 2 35€ा५166, ६ {112 2.५९६व ०६8 
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७४0 116 51217 त्त 9 [पल्11्€16€ 20 60100666 
€ {€०{९त् जा शा] €त८८२६६त् ०0 171€1). 

राज्ञाव परज्ञा 

राजाच मुख्य कतैन्य म्हणजे रयतेपासून द्रन्य ष्यावयाचें व तें 
उत्तम रीतीने परत करावयाचे. 

प्रजेचं कल्याण हेंच मञ्चे कर्तव्य आणि तोच माक्षा मोक्ष, 
याप्रमाणे माज्ञा सिद्धांत आहवे आणि त्याला चिकटून राहण्यांतच मला 
आनंद वाटतो. ( पान १३) 

गै न च 

रार्जा्वी रहानमोठेपणाची तुलना! खेक त्यांच्या कमी अधिक 
उत्पनावर करितात; परंतु त्यांची वास्तविक तुख्ना रोक-कल्याणाच्या 

-रस्याच्या पद्वतीवरून केटी पादिजे. (भाषर्णे, पान 9) 
% नैः म 

खोक कल्याण एज हं मारो धमं मानं दुं अने अया सुघी मारामां 
बुद्धी अने बठ कायम रहेरो त्या सुधी इं एज मार्गे चाक्वानो. 

व्यक्तिं गमे तेटलखा सारा प्रयत्नो करे अने राजा गमे तेवा सारा 
कायदा करे, पण अम्मां मुकवा सारं सारा माणसो न मठे त्तो तेनं 
परिणाम सारू न आवे अने बधो प्रयत निष्फठ जाय. प्रयत्नोनी 
सफ़ठ्ता माटे राज्य साथे प्रजाए सहकार करवो जोहर. 

नै नैः र. 

11 5 20 आला प्रपा) {12६ {1€ &५०त 2त10111811:2- 
{07 [प्र 8€ 2 ऽपात् 00688 1021. (०, 1 7. 229.) 
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{71111050011621 (€ दलाल 172 {62 10 11८ साद्प् 

{1121 &0र्छाा71€ा1६ 111811६ ०€ 10051 €िललाप्रर् €27116त् गो 
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102] 35 एटा] 25 11831. (ल् [ 7. 349) 
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व्यायाम च आरोग्य 

ज्ञियांस शारीरिक कसरतीची फार जदूरी आहे. सुदृढ संतति 
होण्यास जिया सशक्त असर्णे अव्य आहे. ८ पान ६ ) 

आपे रोकांत मदुकीचे खेठ रारे नाददीत, हे फार शओचनीयः 
आहे. हे खेकछ नाहीसे होण्यास राजमीति कांहीं अंशं जबाबदार आहे. 
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अनमर्वातीं असे आढव्टन येते कीं, श्चात्रगणाचे जोक दुर्देवाे 
पाहिजेत तितके उपरन्ध नाहीत. ( ह. इ. १६-८-२४ ) 

गै न भैः 

सुखनी सीमा मात्र आपणी जातना सुखमां समारएटी नथी, पण 
आपणी आसपासना बीजा कोको सुखी थाय तेमां पण आपणुं सुख. 
रेट छे. 

नै नैः भै 

आरोग्यरक्षण ए तमारी पेटी पवित्र फरज समजजो, एथी ̀ 
तमारा कुटुबना सुखनुं साधन थवा उपरांत धघडपणमां तमे बीजाने बोजा- 
रूपी थह पडश्षो नही. 

र र गैः 

जे राहेरमां जनसभाजनुं आरोग्य विसारे पडटुं जणाय छे ते 
शेर कोइपण काठ विस्तार पावत् नथी. अने तेनो अभ्युदय थवानो 
दिवस उगतो नथी. ( पान ३५) 

न प नैः 
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१. पषिली ओ्छख 

मी श्रीमतांने नोकरीत ता. १ जनेवारी स. १८८९. रोजीं स्वारी 
महाबषठेश्वर येथे असतां दाखरु श्चात्र, तो पदिलटाच ओक्खीचा प्रसंग अद्यापि 
माद्या अंतःकरणांत तामा अदि. कदाचित् व्यामुक्छेच माञ्ची पुढे सदतीस क्षँ 
त्याच्या सिकट खंहवासांत गेरी. याच कारणास्तव त्याच एकंदर जीवनचस्ति 
बारकाईने पाटा माह्वा इतका दुसरा इसम बहधा विरव्ठा सापडेक, बरीचरी 
सक्त श्री, सपतराव पुरक्तीट, महाबच्छेश्वरीं येण्याविषयीं बोटावणें आल्यावखून 
मी तेथे जाऊन मष्टाराजांचे ॐक्टर रामभाऊ तव्छवर्कर यांजकडे उतरे. 
दु सप्या दिवी खकाकीं स्नान करून मी श्रीमेतांचे मेर्सस जाण्याच ठउख्न 
पर्स्नरु मनेजर अप्पासद्दिव पुणेकर म्हणून होते त्यांचे तंबूवर गछ. त्यांनीं मला 
बसवून षे आणि सांगितटे, ‹ मी आतां महाराजांकड जातों आणि तुग्ही 
आल्या त्यांस क्ठवून बोकावणे पाठवितौँ, तेन्हां तुम्ही गल्यावर या.' अर्यात् 
मी त्याचे रतबरंत बाट पह्यत क्सरो. सका््टीं ९ चे छुमारास अप्पासाहिव पोषाखं 
करून महाराजांचे जंगल्यावर गेटे, ते पुटे महाराजाचेँ मोजन वगैरे आटोपल्याकरं 
धाराचे सुमारास तंबूबर परत जे आणि मला पाहताच म्हणाठे, ‹ तुम 



ब. भीसथाअगिरत्दिथम्रथं 
0 की + + 0 00 ^ 00058 ^ य, 9 8, क ̂ त कक, क , सस, फ, ठ, उ + क + + 8 ̂ ए 1 

आल्याचें मी मक्षाराजांस कट्टविठं अहि, परंतु बोरण्याचे ओषांत तुम्हांस खोच 
बोखावर्णे पाठविण्याचं मी विसर्छो. आतांच मी तुम्हांस श्रीरम॑ताकड पाठवितों. ' 
त्यांनीं रोच मलम आपठा रिपाई बरोबर देऊन जवव््व धंगल होता तें 
पाठविदटे, त्यवेव्दीं मह्ाराजांचं नुकर्तैच भोजन होऊन एका हातानें सोख्रेे 

ओले षदाम खात व दुसरा हात चुरुत्धु अवचितराव गायक्वाड यांचे खांदयावर 
ठेवुन, दोधे पुढीर हरांडांत शतपावरी करीत होते, दुख्नच त्यांनीं मरा 
येतांना परिरं आणि अवचितरवास म्हणाठे, ˆ हे गृहस्य येतात यांस कांहीं 
पर्न विचारा. ' त्येवं अवचितराव प्ण पोषाख केरे असून महाराजांचे 
अगात एक सदरा, त्यावर एक॒ जरीचं थोडे काम केडेटी फितवी आणि 
पायांत विजार॒ एवढाच पोषाख होता, मखा सुद्धां पायात विजार, मोजे व 
डोक्यास पागेटे घालण्याचा तो पहिखच प्रसंग होता, प्रथम मला 
अवचितराव प्रश्न विचारू लागे, तेन्ां कदाचित हेच महाराज असतीट 
असे मला क्षणभर वाटे. पण॒ महारा्जानींहि पुढें आणखी कांहीं प्रश्न 

विचारले, त्यावरून हेच महाराज होत असी माक्नी खात्री श्ञाटी. तुम्हीं 
कर्षं बी. ए. स्ाखंत, आवडीचा विषय कोणता होता, दमनी जल्द 
चिता येते काय, मोडी अक्षर खिहितावाचतां येते कीं नाहीं, त्यादि अनेकः 
प्रशन त्यांनीं मखा भराभर विचारटे; आणि पाहूं बरं तुमचें अक्षर कसँ आहे ते, 

असे म्हणून र्यानीं मखा आंत आपल्या किषिण्याच्या खोीत नटे, आणि ते 
तोडानें हरजौ मजकूर सांगून मजकट्ून लिहिवृं रागे, तेथे एक खुचीं होती 
तिच्यावर बसण्यास त्यांनीं मरा सांगितै आणि स्वतः उर्यानीं हकंडे तिकडे 
फिरित तडा मढा मजकूर सांग् रागे. ते उमे असतां मीहि निःरकपणे 
सुन्नीवर बसस. 

माक्षे छिहिण्याचा हया मजकूर काय होता, ह कचकांच्या ठक्षांत आणण 
जसूर आके. त्या बेली बारखच्टी खति नुकतेच सुरू होऊन टोकांष्या शना- 
माचा तपस करून नवीन स्ह सेटरमेट ठरविम्याचा उपक्रम चाधः होता, त्या 
संधधाचे नियम ठरश्ण्रासाठीं दिवा रक्षण जगन्नाय, नायन दि्राण-मणिभरद्र 
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सेटलमेट कमिदानर मि. इीयट साहेब व त्यांचे मदतनीस रा. बपट वरे पुष्कलं 
मंडव्डी महाबेश्वरीं अटी होती. मी मेटीस गख त्या दिवसापू्वीचि था मंड- 
वीच्या महाराजांरीं अनेक वायाघारी होऊन त्यावर शेवटचा इकूम महाराजौना 
यावयाचा होता. तो हुकूम ठिदिण्याचें त्यांचे मनांत घोठत असतां मी दाख 
भारो, तेब्हां सहजग्या त्यांनी मढा मजकूर सांगण्यास सुरुवात केकी, मी 
जेऊन अष्टा नाही है व्याच लक्षांत नब्हते, भाणि मजकूर सांगप्याचा त्यांचा 
भर चाष्ट असतां मर््येच मला जवणाचै स्मरण त्यांस देण्याचा अवकाराहि 
मिव्ठाला नार्ही. हें ठेखन तबर चार तास तरी चार्ट, सुमारँ २०-२५ 
क्रागद टिद्भून श्रे. मध्यंतरीं मागचा मजकूर पुनः एकवार वाचून दाखविण्यास 
ते मला सांगत. बारखली, धराणिया, वेचाणिया, करे किती तरी अपरिचित 
रब्द त्या दिवी मखा छिहावे खगे, ते अथापि माद्या कानांत वाबरत अष्ित, 

सायका साडचारानंतर परसनक मनेजर वामकुक्षी, चहापाणी, इका करे 
अटोपून बंगल्यांत अट. बहेर्च तपास करितां त्यांस क्छ्व्टे कीं, बारा 
वाजल्यापासून माह्यारीं श्रीमंतांचे लेखन चाख्ठेटै अषि. तेन्हां ते दबत दबत 
अति येउन श्रीम॑तांस म्हणाटे, ˆ हे अहस्य ( मी ) अबापि जेवरेके नार्हति, ' 
ते एेकून महाराजांस आश्चयं वाटले आणि मला म्हणटे, “ कां हो, तुमचें जेवण 

आटे नाही काय मगमटा कां नाही सांगितले  ' एवढे बोदन लगेच 

कागद आटपुन त्यांनी मला धरी जाण्यास रजा दिखी. मखा वाते, माश्नी ही 
पिकीच परीक्षा, थोडा उपास घडल्याने चग्ीच पास क्ञाढी. 

२. निद्रानाशा, द्विगारा आगबोट,. 

अशा माद्या किती तरी आस्वणी महाराजाच्या आयुः्रमारीं निगडित 

आहेत; आण व्या सव दे्हां तरी सवड करून छिद्िन काठान्या असेहि फार 
दिवस मनांत अहि. माद्या नोकरी पिरे वषं तरी मला अघापि ताजेँ वार्त, 
यार्किचित् बाहेर्चे जग बिलकूरु न पाहिटेला मी एकाएक अत्यंत अपरिचितं 
वस्तुस्थितीरीं गोषला गे, त्यामुले वसंतपंचमीव्या गुखार्गोटथा, तंजावरचा 
नाच, होीव्या निमित्ताने महाबकेशचरीं आणे तमारो, ऊंस, अने, मघ कैर 
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पदार्थीचे महाराजांकडे येणार नजराणे, असे कितीतरी प्रकार दररोज नबे नवे 
माह्या नजरेश्च येऊ खगे. श्रीमंतांचे स्वारीत त्याने निदान पाचरदोचा तरी 
पलिर बरोबर होता. शिवाय तेथे द्वितीय राजपुत्र श्रीमंत जयर्सिष्टराव हे भार 
दहा महिने वयाचे असून ते किवयेक महिने सारखे आजार असछ्यामुे त्याचे 
उपचारासाड बडोदाचे ई. गिमी व मुबहेचे प्रिद ॐ. होजेरु हे महावके- 
श्रीं आचके होते. श्रीर्मत फतेसिंहराव त्यवेब्टीं सहा वषये अपून सकाीं 
ल्ानम्या तद्वर बसून फिरायला जात, तेन्हां त्यांचा तो मोहक चेहरा पाटन 
अस वटे कीं, यांस कोणाची वष्ट तर॒नाद्दौना लगणार ! पु बातों तो 
खरोखरच दररोन सायंकाव्ठी कोबडे, नार केरे ओंबाद्न मुखंच्या दृष्टी काठ- 
ण्याचा समारभ कितीतरी काव्छ पदे चाद होता. “ कततेसिंगराव चांगटे की, 
बहर चांगटं ' असे कपरा्ञप विचारणारी त्याची वृद्ध ऊमानाह काय म्हणते, 
व ! बाहुं चांगले ' असें त्यास उत्तर कोणी तरी रेच दई तो प्रकार काय, 
है नीट समजन पेण्यास मख बराच काठ लगला, 

महाबच्ेश्वराहून श्रीमंतांची स्वारी एग्रिक महिन्यात एकदं जआगबोटीच्या 
मार्गान बडोद्यास जाऊन परत आली तेहि प्रकार अर्त्यत स्मरणीय अहि, श्रीम 
तांस शोप चगी येत नाहीं हा एक यांचा कायमचाच व्याधि होऊन वस्ञ- 
ठेला आहि, “ 1628 15 ४06 68 ४02 ऋ€275 2 €). ` 

याचाच तो बहूधा परिणाम असावा. मनावर कांदीतरी विषया जकश्दस्त 

दडपण असं म्हणजे निद्रानारा ठेवटेखाच. आपल्या मनार्धीच एकदा विष 

सारखा घोव्टीत बसप्याची ज्यांस सवय असते अशा अतमुंख वृत्तीचे श्रीमंत 
महाराज साहेब असल्यामुटे, कैक दिवसपवितों त्यांची सुरा उदास व सचत 
दिसत अते. दही त्ति उत्तरोत्तर करी ब्रभ्गिति होत गेरी, हँ मी कौतुकाने 
पाहत अदि. पषिल्याच वर्षी मला रात्री त्यन्वि पटठंगाजबठ्छ नसून रात्रभर पुस्तक 
वाचीत बसतण्याचे बरेच प्रसतग अले. इग्रजी गोष्टीचं पुस्तक किंवा तुकारामाचे 

अर्भग, करे कादं तरी ते मढा वाचण्यास सागत. खोखत अंधार ठेवून पर्ट- 
गाच्या सुराजवक्त बारीक दिवा धेडन मौ रात्रीं १* वाजतां वाचप्याप्न पुर्- 
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बात करी, ते सकालीं चार-पांच वनेपर्यत श्रीमंत बहुतेक जागेच असतः; 
आणि त्यांवूल डोवा लगराच तर वाचणाराच तड ख्ये कीं जागे होत, 
मधूनमधून किती वाजके ग्हणुन विचारा. रात्रभर सुरव्ठीच शंप न आडी तर 
पांचचे सुमारास्त मरा घरी जाण्यास निरोप देत, आणि अत्यंत प्रेमाने सांगत 
ˆ आतां दिवसभर निजूल रहा, पुनः रात्रीपयैत बहिर येऊं नका. ' 

या निद्रानाशाने महाराजांच्या प्रकृतीला केवढा अपाय ज्ञाखा अषि, याची 
कल्पना बहिर कोणास फारसी नसे. त्यासा्दी अनेकानीं त्यांस निरनिराठे 
उपाय सुचविङे अदित. थंडगार स्नान, व्यायाम, जलख्पर्य॑टण असे अनेकः उपाय 
सुचविण्यांत आल्यावर त्याचा त्यांनीं यथोचित अक्छब केका. युरोपव्या थंड 
हवेत त्यांनीं वार्वार जाण्यार्च मुख्य प्रयोजन हैँ अषि; आणि एकंदरीच्या मानानें 
हिदुस्थानच्या हवेपेश्षां युरोपांत व्यास ज्ञोप चांगखी येते, क्षुधा कागते व काम 
जास्त होते यांत सराय नादी. शिवाय पुष्कठ्छशा ओपचारिकि प्रसंगांतूल त्यांस 
युरोपांत निषृत्ति मिक्ते तीहि प्रकृतीला अव्यत हितावह अहि. स. १८८८ 
साखंत त्यांनी युरोपची दुसरी सफर केकी, व्यवे जर्पयेटणांत श्चोप चांगरी 
येते आणि व्यास्तादी वारार युरोपास जाणे टाकता यावे ग्हण॒न त्यांनीं गारा" 
नांवाचची एक आरामाने सहर करण्याची आगनोट उपै ्योट खरीदी केटी. दही 
बोट उत्तम प्रकर श्रगारटेरी व राहण्याबसप्याच्या सवै सो्यीनीं परिपूर्णं असून 
वयाच्या आवडीची होती, पुटं श्रीमत स. १८८८ च्या अखरीस परत आले 

आणि आगबोट मागे रगरोगणासाटीं ठेवावी लागरी, ती धेडन मे. अनास 
तैयबजी एग्रिर महिन्यात मुबह॑स अले; आणि तेथून बाणकोटये बेदरात आग- 
बोट ठेवून ते महाबेशरीं महाराजांस येउन भेटटे, व्याच वेत्रं महाराजांजवक 
सोबती श्हणन राहण्यासाटीं ड. नेष्डिन्स यांची विरिष्ट करारानं युरोपांत नेम- 
णक करण्यांत आरी होती. तेहि अनास यांचेबरोबर श्षंगारा आगबेटीनें येउन 
दाखल ज्ञाठे, इतक्यात महाराजांच्या मातुश्री जमनानाईसाहेन ब्डोचांत होत्या, 
त्यांनीं महाराजांस भ्टीस बोरावे, नवीन भागवोटदि पहावयची हदोतीव, जाणि 
साधल्यास आपडेच राज्यात बदर ठरवून रुबदेस न येतां परमार बिरगवीं 
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जङसंचासाचा बेत रुरवावा भशा विचारा श्रीम॑तांची स्ारी प्रिर महिन्यात 
महान्कछशररादून घोडागाडीनें महाड दासगांवास जाऊन तेथुन होडनिं बाणको- 
दमस भेरी आणि ज्गिगारा बेर्टीत बसटी. श्री. सौ. मा. महाराणीसाहेन महाक 
शरासच होत्या. ती उत्तम श्रेगारटेखी नवीन बोट पाद्रन महाराजास व बरोषरष्या 
मडर्वीस फार फार समाधान वाटे, बाणकोटच्या बंदरांत चारपांच तासपावेतों 
सवानीं बोटींतीर एकूणएक जागा व सोयी तपासूल पाल्या, त्यांत खुद महा- 
राजांचा भुख्य काठ बोर्वरष्या पुस्तकाख्यात गेखा. इतर सामानाबरोबर एक 
टूमदार दाटन पुस्तकाख्य म्हणून श्रुगारेटे असून त्यांत चार दोन हजार तरी 
इप्रजी ग्रथ सुंदर नक्रीच्या कपाांत वेवलेठे होते, मध्ये टेबरावर लिदिप्या- 
वाचण्याची परिपणे तयारी होती. खिडकीजवल बसून अफाट जरविस्ताराकडे 
नजर फेकरून प्रचंड टादांच्या तुषारांनीं आद्र॑ञ्ञचटेल्या पवन ल्हरीचा 
आस्वाद धेत असतां एखाया विषयाचा अभ्यास करण्यास या बर्टीवर 
करी स्छतिं येत असेक याची केव कल्पनाच केटी पाहिजे 
निदान त्या दिवौ श्रीमेतांची वृत्ति तरी अर्त्यत तदान राटी होती. षराच वेव्ठ 
त्यांनीं पुस्तकार्यांतच काटिला, आणि प्रत्ये पुस्तकावर आपटे नांव शाने 
रिद्िन कादण्याचे कामास त्यांनीं मला जोडिठे. येथे ही गोष्ट सगणे अवद्य 
आहि कीं, प्रवासांत असतां पुस्तक संग्रह करण्याचा श्रीमंतांस मोठा शो; आहे. 
्ष्छीष्या बडोचाच्या मुख्य सावैजनिक संग्रहांतीक पुस्तकांची निवड बरीचरी 
सुद त्यांनीं रविनर त्याच्या सुचनेनं केटी अहे. कोणी विद्वान् वा ब्रत 
गृहस्य भेटला की, त्याच्याजवदून चगल्या पुस्तकांची नांवनिरी घेण्याचा त्यांचा 
प्रघात होता. भेटी व बोरे होत असतां अरा एखा्या पुस्तकाचा उछ्ेख 
निधाा तर रच माश्यासारल्यास पुस्तकाचें नांव व मिलण्याचै ठिकाण लिद्िन 
ठेवध्यास्र ते सांगत. श्चिगारा बोटीवरौक पुस्तदेहि अगाऊ सांगून व्यानं 
आणविरीं होती. जवव्ट जवक्छ निम्या पुस्तकांची नवि व्या दिवरीं छिन राटी 
म बाकीचीं तश्षौच राहिली. सायंकन्ीं तीन चार वाजतां बोट सटी. मध्ये 

सुब्स न था॑बतां, एकदम पुट उत्तरे इमस खाडीच्या अलीकड गायकवाडांच्या 
ददीत खमरठ सौवाचें 'गांय असून तेथे महाराजांचा वाडा, व नोकरवर्गांस राह- 
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ण्याच्या सोयी अदित, त्याठ्किणीं येट आगबोट न्यावयाचा वेत टरा, स्याः 
कत्रीं सात आठ वाजतां हवा जोराने चाद्ल आगबोट इतकीं हदं छगली कीं; 
कोणासहि बून राहवेना. सवे टोक बसल्या ठिकाणीच निजूल गेले, दुसप्या 
दिवसीं सकाटीं दहाचे सुमारास आगबोट बिरिमोरा नवसरी॑पवेतों ` आली 
वर केम्टन होता, त्यास या किनाव्याची वाकबगारी नन्हती, तो फक्त नकाशा 
समोर धेउन बोट चाख्वीत होता. अमुकच गाव उमरठ हे सागणारा महाराजा- 
रिवाय दुसरा कोणी तेथे नब्हता. रेप्टन जवक्छ उभे राहून व त्याची दुर्बण 
धेउन महाराजानीं त्यास आपा वाडा बोटीवरून खुणेने दाखविला, तेन्हां 
आगबोट दूर् उभी करून वरच्या होडया सोटून व्यातूल दुपारी दोन तीन 
वाजता महाराज मंडव्ीसह किनाग्यावर् उतरटे. उमरठ येथे एक दोन मुक्षाम 

क्न तेथून महाराज आगगाडीनें बडोवास गेटे, आणि परत जाताना सुकून 
जण्याचें टरून तेथे आगमो नेण्यात आली. ब्डोयास महाल दोन तीन 
दिवस मातुश्रीकड राहिठे आणि त्याच्या कित्येक अडचणी होत्या व्या विल्हेस 
खावून परत मंबह॑स येऊन तेथून पुनः त्याच बोटीने बाणकोटास आणि पे 
होडनें दासगावास पोचटे. तेथं दोडी कंद्रून काही माणसं पाण्यांत पडली, 
त्यविव्टीं महाराजावस्वा एकः मोठा अपघातच टकला. शिवाय दासगांवासर व 
महाडास महाराजाकसिां कांहीएक तजवीज केटी नव्हती. तारेच्या चुकीचा 
हा परिणाम श्ञाटा. घोडे, तेव करे तजवीज ठावण्याबदल बडोबाहून महाक्के- 
श्वरचे स्वारीकामदारास तार गेटौ, त्यावरून त्याचा समज ्ञारा की, महारजः 
उदां येतीर. अरा समजाने महाडास जाणार सामान मषाब्छश्वराहून ` निषीिः 

ते हल्के हल्के दुसव्या दिवरीं सका ८-९ वाजता ' तेथे पोच, इक 
त्या रात्री महाराजांची कवी नैरसोय श्राटी याची कल्पनाच केडी पालिः 
रात्र ्ाटी. बरोबर' माणसे दोन तीनच. विछाना पटग वैरे सामान तर कांही 
नाटी. आगबोटीत भरपूर सामान होते, ती मागे वीस मेखवर बाणकयसः 
राहिखी. अशा स्थितीत मह्ञाडचे मामख्दारास खबर कदन त्यांनी कोल तरीः 
थो खाणे आणवृन धरमशाठैत एक वेडीवांकडी खाट पादन करीबस्ची.. महाः 
राजांच्ची सोय-शघ्रीपुरती खाकी. दुसम्मा दिक्री . सकमा्मीच ` माज्चा तमाः 
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करून स्वारी पुँ जाण्यास निघारी, तों वाटेत मष्टाबलेश्वराहून हद््हद् येणाप्या 
गाड्या केरे सामान त्यांस मेरे, चुकीन असी गैरव्यवस्था श्चा, त्याचा 
तपास क्न गुन्देगारांस रिक्षा करे कररण्याचँ काम खानगी कारभारी पेस्तनजी 
दोराक्नी यांस कैक दिवस पुरे. 

एकंदरीत ती गारा अगबोट मटाराजास यरास्वी ्ञाखी माहीं. व्याच क्षीं 
आकस्मिक रीतीने अीबागचे बेदरांत तिश्चा अंत श्चाखा. महाबकेश्वरा- 

हून श्रीमतांच्या स्वान्या नीरस जाउ दसम्यास क्डोबास परत 
आल्या. महाराजांनीं स्विल्चडाहून आणर्टे न्यूफाउंडंड जातीचे दोन 
प्रचेड कुत्रे या स्वाररीत नीटगिरीस होते. ते पुढे बडोद्यास भाणल्यावर 
तेथील उष्णता न मानवल्यामुदे मरण पाबटे, पावसान्यांत ्िगारा बोट 

मुबद॑बेदरातचं होती. दिवाव्डी ्राल्यावर श्रीमतांचा बिचार कोटे तरी 
समुद्राचची थोडी सट करण्याचा होता, इतक्यात दिवाण छक्ष्मण जगन्नाथ 
व॒महाराजांचे बरडार बधु आनद्राव गायकवाड सनापति हे कामानिमित्त 
सुबह॑स गेठे होते. व्यास सहज महाराजांनी सांगितठे, ' वुग्ही मुईस 
जातांच आहां, तर आगबोट व सवै व्यवस्था पाहून या. › पु मुबदेस असतां 
दिवाण साहेबांचे मनात आरे ठी, आपले धर अलीबागेस आहे, तेथपावेतो ही 
आगबोट नेऊन चाख्वून पाहावी. तशी परवानगी त्यांनीं महाराजांस पत्र टिद्रिन 
विचारटी. दिवाण साहेबानीं आनदरावांसहि आपटे बरोबर आम्रहाने बोखाविले, 
अरीनाग म्हणजे दोन तासांचा प्रवास खरा, पण ॒श्ंगाराचा रकेष्टन म्हणाला, 
(मला अरीबाग बेद्राची माहिती नारदी, म्हणून दुसरा कोणी माहितगार नावाडी 
बरोबर पािजे.' दिवाणसाहेन सवे तयारीनिरीं आगोटीवर् चढल्थावर ही अड- 
चण उपस्थित राटी, तेन्हां दुसरा इसम शोधण्यांत वेव न घार्वितां ते त्या 
कप्तानास म्हणाटे, ˆ मखा बंद्राची माहिती आहे, मी वुम्हांस रस्ता दाखवितो, 
तुम्ही हस्वे इख्वे बोट चाख्वा. ' त्याप्रमाणे आगबोट अलीबागेस गेरी. ते 

नदर उथक, खडकाठः व दगा देणारे आटे. बंदरांत शिरत असतां ती बेट एकः- 
दम एका शडकास ऊगी व अह्पावकाश्चांत पुदटन नाश ॒पावरी. सुवाने 
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कणी दगावठे नारौ. सामानघुमान स्वं तवस गे, दिकण संहिकना 
दइर किती दुःख ज्ञां व महारा्जांस हे वर्तमान कचबिण्यास त्यांस किती अबकड 
वाटले है सागण्याची गरज नाष. 

३. खड रे. 
महान्ेश्वस्ची आणखी एक आठवण मान्न मनाव अजून कायम अषि. ती 

मुने गब्हनैर खंडं रे व महाराज यांजमध्ये ्ङेल्या सरगीची होय, बर्छि 
हृमज अधिकारी व हिंदुस्थानचे संस्थानिक यांजमर्यं अक्रत्रिम स्नेह उत्पन्न होरे 
जबल्छ जवव्ठ अदक्यच होय, त्यांतून महाराजांचा स्वमव मानी व ईप्रज अधि- 
कारी ताभ्यान वागणेरे; असा प्रमार असल्यासुव्े उभयतांच्या मेर्मचा प्रसंग 
आल्यास तो बेतानेताने निभाषछा म्हणजे मिक्रविटी असेच सर्वास वाते, पतु 
छोड रे हे खरोखस्व मोढ्या उदार मनाचे असल्यामुके महाबेशवर येथे पिा- 
कव्यास जाताना महाराजा त्यांच्या अनेकवार गाटी पटूनं उभयतांमध्ये अयत 

मोकठेपणाने बोक्णी सुरू क्षाठी, द्या यागाने त्याभ्यांत प्रेमाद्र उन्न श्राखा, 
तो कड रे यांच्या मृ्यूपत अन्याहत टिकखा. सन १८९० च्या सुमारास 
छोड रे मुचा कारभार सोन स्वदेशी गेटे, आणि नतर घुमा २५--३० क्वं 
हयात होते, त्या अवर्धौत महाराजा त्यांचा स्नेहमाव दित्रसदिनस बद्धिगतं 
होत गेखा. महाराज ङईग्ठंडास गरे कीं, त्यांनीं डि रे यांचा पाहुणश्नार धेतला 
नाह र्विवा त्याच्या अनेकबर भेरी होऊन परिस्थितीची चचौ क्ञाखी नारौ असे 
महधा घञ्छच नारी. अनेक नाजुक राजकारणांमध्ये महारज . राड रे याची 

सहका वारंवार घेत, आणि रोड रि किष्येकः केण त्यांस हरुंडांत चार्टेल्या 
राजकारणात्वी माहिती पुरीत. मह्यराज दिंदुस्थानांत असतां ते वारंवार कड रे 
यांस पतनानं इकडीठ ̀ ठकिकती लिद्िन कच्छवीत, अरचवणीच्या प्रसंगी पतनं 
आपे मन हैः करण्याचें हें एक मोटे साधन महाराजाना होते. महारजनि 
खरा खेही नर कोणी मढा असेरु तर ते खड रेच होत, असं म्हणतां येक, 

1 पुण्यां तीरे पमुखाख्थ ॥ मेरी, 

म्थायमूर्तिं रानेडे, ईद; मांडास्कर केरे महारात प्रसिद्ध ब प्रभ 
व्यती ओह भारे विशिष जपम पुषे, पूर्णे, लोणी, 

# 
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महाकेश्वर कौर ठिकाणी स्वारी असतांना इकडे पुष्कल सद्गृहस्य 
महाराजा येऊन भेटत आणि अनेक प्रचित प्रश्नांवर अपटी निभीड सषा 
त्यांस देत, सर्वाची भावना एकच कीं, कोणत्याहि बाबतींत महाराजांचें न्यून 
दिभू नये; आणि महाराज त्या सर्वाची प्रेमक भावनेने भेट घेत. त्याचे विचार 
ते सांतपणानेँ एकत; आणि सही किमट प्रश्न उद्भवा असला तर व्याबदङ 
युक्तीने अरा बहिरव्या मंडलीच मत॒ अजमावृन पाहण्यासर महाराज सकोच 

क्री नसत. असँ करतांनाच त्यांना आपल्या करतैत्वानँ ब विचारी वृत्तीने 
प्र्येकाष्या मनावर् आपी छाप चांगली बसविटी. गोपाक्राव हरि देदामुख, 
शंडेराव हरि बेदरकर, बव्ठवेतराव अनंत देव, बाव्ाजी पांडुरग वैगरे गृहस्थ महा- 
राजांचे भेरीस वारंवार येत आणि महाराजहि त्याच अगत्य ठेवीत. या मंडर्व्ास 
पुष्कठ्दां मेरण्याचा मटाहि पुढे प्रसंग येह, तेब्ां ते महाराजांच्या स्वभावाबहुट 
व जिज्ञासेबदठ प्ररोसेचे धन्योद्रार कादीत व ते रेकून मलम मोटे कौतुक वि. 
एकदां महाबलेश्वरीं श्रीमतांची स्वारी असतां अरा कित्येक मडकीकडे महाराजं 
कडून आंबे केरे फठे पाठविण्यात आली, तीं व्या मेडन्ीस न पोोचतां मधचे- 
मधे गडप श्छ, अशी वातो मागाहून केन्हातरी महाराजाचे कानी आली, 
तेब्दं व्यासंबधीं तपास करून गुन्हेगारांस रिक्षा करण्याचें प्रकरण कैक दिवस 
चाले होते. एकदां बव्य्वंतराव अनंत देवांनी मा आपल्या घरी भोजनास 
बोरावछे; त्यविक्रीं त्यांनीं महाराजाच्या पव कारकीदीच्या कितीतरी गोष्टी 
सींगितल्या; त्यावरून पूर्वीच्या व अलीकडच्या कारभारांत जमीन अस्मानाचं अंतर 
कसे पडले अहि हँ माषा निदरौनास अरे. 

स. १८८९ साख्चा मे महिना मह्छेश्वरी संपल्यावर तेथून स्वाम्य 
निरुगिरीस जाण्याचे ठरटे, परंतु निरगिरौस बेगल्यांची करे व्यवस्था रागण्यास 
महिना खगटा, तेब्डा जूल महिना पुष्यात राहून स्वान्या जुक्शत स्पेरार आग- 
गाड़ीने रायचूर् आ्कोणम् मर्म नीरगिरीस गेल्या. एकदम खंक्चा प्रवास उष्ण- 
तेमुक्ं सहन होणार नाहीं म्हणून वटेत थोडथोडे मुक्काम करवि लागे, पण 
मुक्काम थोडा असला तरी तेथे अगाऊ माणसे पाठवून जागेची व मोजनाची 
तजवीज सपण कराषी रगे. युत स्वाप्या निष्छगिरीषर गेल्या त्या ओंकटोषशत 
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परत पुण्यास थोडा मुक्काम क्न दिवान्दीसाटीं बडो्यास आल्या. निरगिरीस 
असतां कित्येक महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या त्या प्रथम सागितल्या पाहिजेत, 

या साठीं श्रीमत फत्तेसिंहरावास सहव वष खगै. त्या प्रसगाने त्याच्या 
विद्याभ्यासाची सुरुवात यथाविधि पारीपूजा करून महाराजांनीं करै, शंकर मोरो 
रनडे याच्या हस्ते करविटी. म्हणजे त्या दिवसापासून फतेसिंहरावांचा अभ्यास 
धोडथोडा सुरू आल; आणि रकरराव रानडे पुँ स्वकर ब्डो्यास आल्या- 
मुके रिकविण्याचँ काम प्रथम तात्पुरे मजकडे अष. दोन प्रहरचे भोजन 
्ाल्यावर सुमारे अधौ तास पवेतों पल्गावर ट्टण्याचा महाराजाचा कम होता, 
व्यावेव्टीं वर्तमानपत्र वाचण्याचँ काम मी क्रीत असे. जवठ फततेरसिंहरावहि 
असत. मराटी वतैमानपत्रातीक मोठमोटीं अक्षरं त्यांस दाखवून अक्षरओल्ठख 
करण्याची सुरबात श्री आणि पर्दे बडोद्यास आल्यावर सन १८९० चे 

आरभं राजपुत्र विद्याख्याची नवीन व्यवस्था ठरकिण्यांत आली. 

निटगिर्तस असतां एकदां साय॑काव्दीं श्रीमतांची स्वारी रोजच्याप्रमार्णे फिरा- 
वयास गेटी असतां वाट चुकून पुष्ट छ वेत परत आरी नाही. बरोबर एक 
भानकरी बहधा आनदराव पवार हेति. पिरत असतां वाट चरली व अंधार 

ज्ञाखा, इकडे रोजच्याप्रमाणे स्वारी परत आरी नाही, तेन्हां मुक्कामावर मंडव्ीची 

मोटी धावपठ सुरू श्चाटी. बत्या षेउन रोकः चहूबाज्स रोधण्यास निघाले, 
रात्री १० चे पुमारास स्वारी परत येऊन रोकच्या मनास निधितता आरी. 

अते प्रकार पुन्हा होऊ नयेत अरा विषयी रीतीप्रमाणें तजविजी करण्यांत 

आल्या हे सांगणे नकोच, 

५. उकिडवे प्रकरण. 

पण आणखी एवा महत्वाचे प्रकरण यविकीं घडके, ते सांगितल्याने राञ्य- 

कारभारात महाराजांच्या स्वभावाची सावधगिरी वदी व कां वाढत गेखी ह 

चांगले लक्षात येई, हे उकिडवे प्रकरण आतां बहूधा कोणाच्या स्मरणांतही 

नसेक. एकः दोन वर्षापू्ी उकिडवे नांवाचे पुण्याचे एक उत्साही गृहस्थ शाव्छा 
कादण्याच्या उदेशाने धडोबास अके; आणि महारा्जस्त मटरून व त्याज- 
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कहन मदतीचे आश्वासन पेऊम त्या चडोद्यास मराटी-ङग्रनी राका 
कादली. ती सुमे एक वक्षे चारुी. तेवढधा अवर्धीौत सुमारे 
दोन हजार '₹पये पवतो मदत त्यांस सरक्त पोचटी. प्रतु याह्रन 
जास्त खच येडन 'ते कैदाच्या अडचणीत अले आणि साक्ा बंद पडली, 
याक्तार्मी महाराजानीँं योग्य मदत न दिल्यामुदे आपटे फार नुकसान श्ल, 
पण्याचे हातीं असठेके काम सोडून आपण बडोद्यास आलं, तेये जागा घेउन 
ब शिक्षक वेगे नेभूल रावम चाद्ध् करण्यास आपणांस मोठा ख्व आल, 
केरे सामून भली मोटी दहावीस हजारांची रक्कम नुकसान भरभाईवद्र त्यांनी 
महाद्धंजाकडे मागितली. या त्याच्या अवास्तव भगणीकडे कोणी लक्ष दिले 
नादी; ज्ाणि महाराज युरोपात, महाबछेश्वरी करे बहिर ठिकाणी असल्यामुे 
इकिडन्याना त्यांची गांठ षेतां आटी नाही, वषे सहा महिने पत्रे व॒ अरज 
करून जबाब मिन्धेना, तेन्हां त्यांनीं वतैमामपत्रंत ठेख ॒चिटिन महाराजाची 
नारस्ती चाख्विटी, आपल्या तक्रारीचै एक भटे मोटे चोपडे छापून ते त्यानीं 
वरतेमानपत्रांकड व ठच्छः टोक[कडे मुबख्कपर्णे बाण्टे, महाराजांस हा प्रकार 
फारसा ठाऊकच नच्हता. राका काठतांना काय प्रकार डला, त्याचे तपर 
सरकारी कागदात कोहि नमूद नन्ति. महाराजांनी स्वतःच्या भमेटीत उकिड- 
व्याना काय वचने दिर्टी तीं फक्त उकिडवे व महाराज या दोघांनांच ठाउ. 
दा स्थितीत दिषाण किंवा इतर अधिकारी यांजकट्ून निकाटी जबाब उकि- 

डग्थांस मिद्धं शकला न्धी. व्यानं आपे ताक्ररीचै चोपडं वाव्डे, त्यांत 
आणखी अरस किष्िरं दते कीं, अमुक मुदतीच्या आत जर मखा महाराजंकद्ून 
पूणं नुकसान भरपाई भिछाली नाही, तर आणखी दुसरे चोपडे महाराजांच्या 
पूणं नास्तीचे छपून आपण सवै लोकस वटू. आणि अशा रीतीने महारा- 
जारा बदकोकिकः करून त्यांस आपण नमवृ. या दुसग्या चोपडीची एक 
छपर प्रत सुद्धां व्यनी बडोचास दिवाणावड पाठविरी. दिवाणानीं दीं चोपडीं 
दाखरु आल्यावर् तपास करून इकमाकरितां प्रक्रण महाराजाकडे रुज् केरे, 
स्वारी नीरगिरीस असतां ते येऊन पोचरे. त्यकव्टीं यरावेतराव बापूसाहेन आ्ल्ये हे 
मीरुमिरीस महाराजजवल चीफ ओपिसर होते, कोणाच्या तक्रारीत्रा यथान्याय 
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निकाठ करण्यांत हे आद्ल्ये मेठे कुरार होते. त्यांनीं प्रकरण वाचून 
महाराजांकड सृज् केके. संदाय असा होता की, उकिडव्यांस आणखी कोणी 
बडेयाची मेडन्ी सामीरु असावा, त्याचं एक्टयाचें हे काम नन्हे, उक्ति 
प्रथम बडोचास अले ते रोक्रराव रानडे याच्या ओठ्खीने आटे; आणि आरभीं 
कहीं दिवस त्यांचा मुक्राम रानडधांसडेच होता. रानडयाचे लेखनकौराल्य 
पुप्रसिद्धच होत. उकिडव्यांच्या चोपडवाची भाषा चुरचुरीत व वमी लागणारी 
असून ती वादाचित् रानडयानी छिद्रन दिखी असेरु असा दिवाणांना संदाय 
होता. आ्ल्यानी प्रवरण महाराजांकःड सुन् देे, आणि असे सुचविले की, 
डदिःडन्यास पत्र लिन ‹ तुमच्या तक्रार्दचा तपास करून निकार देतो; 
तोपयत तुम्ही आपले दुसरे चोपड प्रसिद्ध करूं नये असे कव्छवावे.' महाराजांना 
या एकंदर प्रकरणानं उकिडन्यासारख्या यर्कधित् माणसाचा संताप तर आच, 
परंतु असे निष्कारण घोटाठे रज्यकारभारांत उत्पन श्ञाल्यास्त काय अनर्थ माज- ' 
तील याची उत्कृष्ट जाणीव उत्पन्न ज्ञाटी. उकिडव्यांस आव्ल्यांच पत्र गेटे, पण 
ते पोचण्यापूर्वीच त्याने आपटे दुसरे चोपडे वाट्रून टावल्यासुवे, महाराजं 
सबधाने निष्कारण बोभाटा ब्हावयाचा तो श्ञाखाच. पु स्वारी पुण्यास आली, 
त्या विकार्णीं दिवाण, जयसिगराव आगे, आरल्ये, पेस्तनजी कौरेष्या 
विचारानं उकफेडव्यांस निकाटी जबाब देण्यात आढा. तो असा की, 
ˆ शाव्ठा उकिडर्व्यानी खाजगी संस्था म्हणून कादटेटी असून तिच्या ८ महि. 
न्यांच्या हयार्तीत दोन हजारपावेतो मदत सरकारांतूलन पोचरी, तीच जास्त 
अहि. आतां बडोदे सरकारांकद्ून उकिंडन्यांना कांहीं एक देणे रात नाहीं. ¦ 
असा वजनदार अधिकाव्यांच्या स्यानिरीं निकार बाहेर पडला. तेन्द्रं अर्थात 
उकिडरन्याचे तोड बद क्षाठे. तपासा्तीं यांत ॒रानडथांचा कादं एक संब॑ध 
नदीं ही गोष्ट सिद्ध क्लारी, प्रकरण श्षुछक, पण व्यापासून महच्लाचा बोध 
मात्र महाराजांनीं घेतला. कोणाहि इसमाची भेर पेताना विवा बोरूताना सावघ्र- 
गिरी ठेवणी, कहीं करार किंवा क्चन असेढ तर् तें खोच कागदावर नमृद करणे, 
प्रत्यक व्यवहयाराचे व त्यात सबद्ध इसमनचि स्ख ञ्या त्या वटीं पैदा क्न 
ठेबर्णे, कोणता व्यवहार कोणत्या खात्योनें पद्वावा, अने कोणी कसे स्वीक्रारवि 
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त्यास जबाब केब्हां कोणी कसे चवे, इत्यादि गोर्शीची भरपूर तजवीज आज 
आपणांस श्ार्टी दिसते, त्याचा पहिला उगम माद्या मते बराचसा या उकि- 
इवे प्रकरणाने श्ञाठेला अहि. उकिडवे तर गर्वाने इतका फुगरून गेखा होता क, 
बडोदांत्ल आतां आपणास भटी मोटी रक्टःम मिलणार, अरी त्यास खात्री 
वाटत होती. परंतु वरी निकाखानंतर उकिडव्याचं पुनः कोटे नांबछुद्धा रेकं 
आं नाही. मला मात्र तीं उकिडन्याची छार्पा चोपडी वाचून मलुष्यस्वभाव 
कठ्ूण्यास मोटी मदत ्ञाटी. रेतिहासिक घडामेडीत सुद्धां अनेकः खटपटी व 

तकंटी टोक उगाच दंगा उसद्धुन देतात आणे आपले महच्च वाढवितात, ही 
गोष्ट ष्यानांत ठेवण्याजोगी आहे. 

अशा या मागच्या आरखवणी काटानुक्रमने देऊं ठगल्यास त्यांचा पार 
येणार नाही. सबब तो म सोटून जेणेकरून महाराजाचै पएवादर जीवित- 

साफल्य अपरिचितच्या नजरेस येद असेच विर्येकः प्रसंग व व्यक्ता याचा 
आतां निदेदा करति, 

£ पिरे सदायक,-पेस्तनजी दोराबजी, 

महाराजव्या आरभीच्या क्ररपर्दीत व्याजवर ग्नेणाच्या दिक्वणीचा काय 
परिणाम ्चाढा ह सागणे कठीण अदे. एवटे खरे की, असः एला विरिष्ट 
इसमाची छप त्याचेवर बसली असे वीं ्रठेच नाही. तथापि व्यातस्त्यांत पाट 
गेटे असतां व्याच इरन शिक्षक रखियट साहेब व खानगीटःरभारी पेस्तनजी 

खंडल्टिवाखा यांची नावे थोडीबहत दाखवितां येतील बादराहा, ब्हहसराय, गब्ह- 
नेर शत्यादिकाच्या भर्टीचे ग्रसग महाराजांस वारवार येत. तसैच सार्वजनिदः दरबार 
किंवा समारभ होत, अरा ट्विगणीं म्ाराजांचे कोठेहि उणे दिसं नये म्हणुन 
नानातद्हेच्या सावधगिरीच्या व व्तनाच्या सूचना हैच्यिटसाहेब महाराजं स अगाऊ 
देउन ठेवीत. राजवाडयांची बांघणी, अतट सामानाची नयनमनोहर माडणी 

तसेच बागा, घोडे, भोजने हत्यादिकांची पाश्चात्य धर्तीची व्यवस्था यथायोग्य 
करण्यांत पेस्तनजी खंडचेवाला यचा उपयोग महाराजांस चांगला ज्ञाटा, स्वतः 
ते विद्वान् , सजन, पापमीर् व र नवाद्ु अंतःकरणाचे असून महाराजांचे सुखास्त 
वै प्राणापीकडे जपत. हे नृव्ठचे एजिनिअर होने, भारिक जिक्ह्यातीर कवन्छ्- 



आटिबणौ १५ 
न ^ ८ १ ध 0 न प न "८ ^ ^^ ८१८८0८0८ 

ण्याचा वाडा ॒व्यानीं बांधला. त्यावरून महाराजांना त्यांची कतंबगारी दिसून 
आली, आणि पारश खानगी कारभार नसावा अशी कुटुबांतीरु वडीर मंडव्टीची 
इच्छा असतांहि महाराजांनीं त्यासच खानगी कारभारी नेमिटै, हा कारभार 
त्यांनीं पुढे बारा पंधरा क्ष पाहिखा. तेवढथा अवधीत राजवाड्ातीरु राहाणी- 

संबेधाने त्यांनी प्रचंड राति घडवून आणिरी. मेजावस्चीं भोजने, चहापार्द, 
संमख्ने, खेव्ठ व इतर व्यवसाय जे आखीव कायकरमाने होत असठेके आज 
आपणांस दिसतात, व ज्यात व्यवस्था, यपरीप, नियमितपणा इत्यादौची प्रचीति 
पदोपदीं येते, त्याची पहिरी उभारणी पेस्तनजीच्या हातची आहे. 

पेस्तनजीस मराठी भाषा व॒मोडी चागले येत असल्यामुटे खानगीष्या 

कामास त्यांना अडचण अशी कर्धीच भासटी नादी. त्याजवर महाराजाचा 
मोठा विश्वास होता, परत मनुष्य स्वभावाची पररीक्षाच करण्याची वेठ 
आली तर महाराज व्यास म्हणत, “ पेस्तनजी, ल्बाड रोव; गोड बोद्धून तुम्हांसं 
फसवतीट बरं कां ° सावध रहा. ” आणि असे प्रकारहि धडल्यारिवाय राष्िे 

नाहीत. बडोयास एकदा कोणी पष्प साधु आटे. नानाग्रवतर्चे चमत्कार करून 
व भूत-मविष्य कौरे सागून त्यानी पुष्वल्छचीं मने आकष्रून घेतली. पेस्तनजी- 
नाही त्यांचा अनुभव आरा, आणि त्यांनीं महाराजांस सुचि, “आपण एकंदां 
यांची भेट अवद्य ध्या; व॒ आपणांसहि असा अनुभव येतो किंवा नाहीं, ते 

पहा. "” त्यावरून महाराज म्हणाटे, ¢ मी त्यांची गांठ धेन, परंतु तुमच्याग्रमाणे 
मान्ना विश्वास त्याच्यावर बसेर रकिवा नाहीं हे सांगता येत नाहीं. "” नंतर मर्ये 

चार दिवस गरे आणि पेस्तनजीच महाराजांकडे येऊन सांग छागले, “ कायज 
भोदू गृहस्थ हा ! काल त्याने अमक्याचे येथून दषा हजाराचा इछा माख्न 
राहरातूल पोगारा तपा.” महाराज म्हणषे, ““ रां, मी वुम्हांख प्रथमच सावध 

रहाप्यास सांगितले हेति ?" पेस्तनजी पुढे सेवानिदृत्त होऊन पुष्कठ्छ वर्षु जगे, 
महाराजांचा त्यचिवरीर लोभ अखेरप्य॑त अविच्छिन कायम होता. 

७, पूवौयुष्यांतीर गमती व वचितराव, 

वयोमान, प्रकृति, परिस्थिति केरे कारणानीं मनुष्याच्या वृ्तौत व व्यवसा 

यांत नेमीच फरक होत जातो. पलु मोष्ठया व प्रमुख व्यक्तीष्या ठिकाणी हे 
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फरकः कोणत्या कारणनें कसे पडत गेठे; है सुक्ष्म निरीक्षणानेँ नमूद करणे, हा 
एवः मानस्राख्लाचा मनोरंजक भाग गणल। जाक, महाराजाना मी प्रधम 

पाठे, तेन्हा त्याचे वय २५ वर्षाचे होते. ते्हापासून व्यांची एत्ति दर दहा 
परा वर्षानीं कसकरी पाल्टन गेली, हे सहज लक्षात येते. उबक्यास सारोसाल 
होणारी इुकराची व चिव्याची रिषम, सोनगडच्या रानातीक तापी तीरावरच्या 
रिकारौ, कोजागरीस धिता दिवाकीत चालणोरे सोगल्यांचे खेकाचा गार, 
उमरढ्च्या वाच्छवंटावर सिवा मद रपुव्यास होणारे आट्यापाट्याचे डाव, होव्टीच्या 
रंगांतीर बेवाची खेचाखेच व स्नाने, हडयोचे देतांतीर उपहार, महाबलेश्वर 
करे टिकाणचौ वनभोजने इत्यादि व्यवसाय एकामागून एक आव्वटे म्हणजे 
ममाची स्थिति चमत्कारि हति. महाराजांचे समोवार वावरणारा मानकर 
मेडक्ीची, अप्तष्टाचा व नोकरचाकराचा घोटक व्यावेव्टी केवढा असे त्याची 
कल्पना केल्याप्त व्यविव्छच्या मानाने आजच्या स्थितीत किती फरक आटा अहि 
ह लक्षात यें. आटापाटवाच्या खेव्धत एका बाजूस महाराज व दुसव्या 
साजूस उखाजीराव काकासाहेव यानी भद्ध वांटरून ध्यावयाचे आणि अखेरपर्थ॑त 
मोठ्या चुरसीने खेल चालावयाचा. मुटे लहान असतां हो्ीच्या कैरे 
निमित्ताने काही वर्षे सगे आणून करमणूक करण्याचा व्यवसाय साठोसार 
चाद्ध होता. त्यांत सवे ठहान मेटे रोक निरनिराग्ठीं सोगे घेत; आणि विक 
सौग तर अव्यत बेमाद्धम होत, असे हे बाह्य न्यवसाय कितीहि ज्ञाठे तरी सदैव 
आनंदं व मोटी करमणूक करणारी व्यक्ति म्हणजे अवचितराव होत. त्यांस 

चिडविल्यारिवाय महारार्जांस क्षणभर चेन पडावयाचे नाही; आणि णददां 
अवाचेतराव चिडटे व अक्रव्छविक्राठ तांडव व आरडाओरड गरू टागे, म्हणजे 
महाराजाचे हंसे अगदी अनावर होत असे. तसे हास्य अलीक्डे कोणास 
पाहावयाखसुद्धां मिव्ठायचे नारदी. करादी स्थितीत करमणूक करणारा प्राणी 

म्हणजे अवचितराव. हंसायखा उरीर नाहीं, कल्छन्यानें डोन्यांस अश्र 
येण्यास उशीर नाही. कौं रागाच्या अविशांत आतां है काय करतात याची 
धास्ती बाटल्यारिवाय राहयची नाही. बायकामुटे ल्हानमोटे अधिकारी कोणी 
असोत, अवचितरावं सर्वाशी अध्यत समरस होत, आणि सर्मा व्यांजवर व्रेम 
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असे. अवचितराव गे तेब्हां बडोयातखा एक आनदी पुरुषं मावक्टा असेच 
सर्वास वारटे. ते एक जिवेत आव्वणीचा कायमचा सराच हेते. 

८. सुखाचा उश चदु | । 

चित्तवृत्ति पणपणे नाव्यात टेव््छचे ,कसंवे महारानंहतीके बहुधा दुसया 
कोणास कधी साधणार नाही. व्याच्या अंतिःकरणेतं कय चार्टे अहि, याची 
दाद ते कोणास सुद्धा लागू देन नाहीत. व्यास हंसव्िण्याचा प्रयलन करून 
मी मी म्हणणारनीं हात टेकटे आहेत. प्रकृति खाखावत चाख्टेटी, कौटबिविः 
नरादरा व राग्याची काजी इत्यादि कारणानी अटीक्डे तर व्याची वृत्ति 

पूर्वीच्या मानने विरोपच उद स दिसते. त्यामुढे पूर्यीची वयाची मनोवृत्ति किती 
आनंदा होती याची कोणास वलल्पनाह्ी नसेट, मटा एवः प्रसग व्याच्या अप्यत 

आनंदी वृत्तीचा चगटा आटयतो. स. १९०० साटची गोष्ट. पे्रुवारी महि- 

न्यात राजकन्या इदिराराजे याचा वाढ दिवस होना, आदल्या वर्पी श्री, फक्ते. 

सिहराव मट्िः परीक्षा उत्तीण होउन त्यांच्या सन्मानाथं आनदोत्स कैक दिवसं 
चाद् होति, दुसरे दोघे राजपुत्र जयसिहराव व शिवाजीराव दोघेही अव्यत 

चराख बुद्धीच, बारा व टहा वचि सव बडोास कौतुकास्पद वाटत हेति, 
या क्रिवगं राजपुत्रास पुटीट अभ्यासासाटी रग्ट्डास नेण्याचा विचार चाट 

होता, या साठी परिस येभे जगी प्रदरोन भरावयाचे असून ते पाटण्याची संधि 

वाया घाख्वू नये असे महाराजास वाटत होते. आट वर्पाची हरातयुग्व राजकन्या 

दारिरा राजे, आपल्या मुग्ध बाटटीखनी सर्वांची अतःदरणे व्रधणारी होती. 
त्याचे धाकटे बधू धेयीटराव सान वर्पाचि दुदमनीय खेव्ाद्र वृततीच महाराजाचे 

पचम अपत्य असून इदिराराज।दा तो वाददिवस प्रत्येकास आपटाच आहे असे 
वाटत होते. खुद महाराजाचे वय ३५ वर्षाच्या एन उमेद्चि, राव्य कारभारातीक 
पाल्या अडचर्णीचे निरसन होऊन सपत्र त्यांची छाप उककृष्ट वसटेटी, असा 
तो दिवस पुष्कठ अथीनीं महाराजाच्या आयुष्यांतीट परमोच सुखबिदचा होता, 
सायंकाढ्डी श्रीमताची स्वारा या सवं पाच अपत्यांसह चार घोडयांचे रथांत 
सून राहरांतूल करून आरी. व्याप्रसंगी मी व्याचे बरोबर वगीत होतो, 

रे 
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अहाराजाचे मुखावर आनंदाचे भरते अष्ट स्पष्ट दिसत होते, आणि 

त्यांस साजेसेच मुखंच्या खीखचि व पुटी अशेचे विनोद व॒ रसैवाद 
गाईीत चा होते. बोरण्याचे ओघांत राजा दरार व व्यचि मुखे यांच्या 
कथांची उजव्णी श्ञाटी. सायं र्ग साताचे सुमारास स्वार विश्चमित्रीपुटावरून 

कमिटीना्गेत गेखी, तेये बगी उभी करून महाराज व मी सुमारे भेकभर पार्य 
चार्टो आणि पुनः बगीत बसून स्वारी राजवाडयांत परत आरी. तो ददयेगम 

देखावा मानने मनात अवापि वावरत अहे. पटीर परिपोष त्यवेकीं काटोदर्धीति 
-मडप होता, तो आतां आपल्यास अवगत आहेच. संसार हा असा अहि. 

}, अल्पवयी मुखंची संगत महाराजाना अतिराय आवडते. स्वतःची मुके, 
-नातवंडे अल्पवयी असता ते व्याच किती तरी लड करितात, पुष्कट््दा व्यर्चै 

किती कौतुक करू असे व्यांस होउन जाति. त्याजबरोबर चखेव्णै, व्यास बरोबर 
फ़रविणे, दुकानांत नेउन त्यांस त्यांचे आवडीचे सेक रविंवा खाऊ विकत 
धेउन देण, हा महाराजाचा नेहमीचाच करमणुकौचा एक प्रकार अटि. व्यान 
मुदाम अनेक्वार मुलमुटींची समेख्ने भरवून प्यांस ॒बक्षिसै वाटटीं अहित. 
"राजपुत्र ख्हान असतां हे प्रकार वारेवार घडत. एकदां युरोपांत महाराजांनीं 

न्वार पाचरो निरनिरान्या जार्तचि भटे मोठे खे खरेदी करून बडोद्ास् 
साठविटे, आणि परत आल्यावर अपिरटर्च( व इतर पुष्कर लहान मुटे जम- 

चून व्यांस ते खेक् आपल्या हातानें वाटे. महाराजाना अप्यत आनंद कांत 
चाटत अपेट तर तो मुखंच्या संगतीतच होय, 

९. श्रश्चुन्ध वृत्तौची एक आरखवण. 

वधानुवषे महाराजांची चित्तदृत्ति शुन्ध श्ररेटी असाहि एक प्रसंग मलं 
आठ्वतो. रेड कर्मन यांनीं यूरोपच्या ्रवासाविरुद्ध हिद संस्थानिकांस जाहीर 
फमोन काढ त्या योगाने महाराजांचे मन विरेष सेतप्त होऊन गेटे. इकडे ईग्रन 
सकार सस्थानिकांस सांगतात परी, तुम्ही आपटी सुधारणा करा, आणि अरा 
सुधारेणेचे मुख्य साधन जें प्रवास, त्यास दुसरीकट्ून आडकाटी धार्तात. या 
वर महाराजांना विरोष चीड आरी. कर्न साहिवांचौ कारकीदं चाद असे- 
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"र्यत हा एक मुख्य विषय महाराजांचे मनांत जागृत असे. व्या मुदतीत उभय- 
तामध्य निरनिराव्या प्रश्नाबर व संस्थानिकांच्या हक्कांवर् जे खलति गरे अरि, 
ते कषीकाीं बाहेर यती तर अटीकडच्या अंतस्थ इतिहासावर पुष्कच्छ नर्वानं 
प्रकारा पडेर, महाराजांनीं त्या फर्मानाचा जोराने निषेध करून ते माम घेण्यास 
लावि; आणि अरा रीतीने ककन साहेवांच्या अरेरावीवर जी मात केटी, 
तिच्या स्मरणानें महारा्ाच्या संबंधाने पुष्कठ इम्रन अधिकाव्याचा जल्फठ्ाट 

होतो. खरं पाहातां, हा समेच बनाव केवट दोन जबरदस्त व्यक्तीच्या स्वमाव~ 
वैरिष्टयामुके उन आख. व्यावरून सार्वभौम इप्रज सरकाराबदर महाराजांचा 
आदर य्त्किचितही कमी आखा नाही. 

१०. उद्योग दाच जीवनाचा हेतु, 

या जगांत ल्डानापासून योरपयत स्वाथ पथिुर्णं भरटेखा अदे, सयांतूल 
ज्याचे हातीं दुसप्याचें बरं वाईट करण्याची. पूर्णं सत्ता असते, त्याचे जव 
मतटत्री व खटपटी लोकांचा घोढ्छका जमल्यारिवाय राहत नादी, प्रत्येकं 
असामी कोणत्याना कोणत्या उपायाने महाराजाचे मन ॒प्रसन करून अगर 
त्यांजवर आपली थोडी बहूत छाप बसवून स्वाथे साधण्यास टपटर्खा असतो. 
ही मानवी वृत्ति यथायोग्य ओच्छखून स्वाना न्यायाने व समान भावनेने वाग- 
विण्याची कठिण रैटी जर कोणास चांगटी साधटी असेक तर ती या महाराजा- 
सच होय, मल्हाश्रावांचे कारकीर्दत टोकांच्या खटपटी वृत्तीस॒ केवल उत 

आला होता, तो या महाराजांनी अल्पावकाशांत नार्दौसा केका. संबंध येणाव्या 
मडर्च्या मनांतीर कावा अचूक ओक्खावा असा महाराजानीच. आणि त्यांत 
आश्चयं ह की, ज्याचा अंतस्थ हेतु असा इडकून काटावयाचा असेल, त्यास 
महारााच्या मनांतीर संशय कधीही कदन येणार नाहीं. उलट व्यास आपै 
कस्ब चाखविण्यास भरपूर संधि मिव्ावी; परंतु योग्य प्रग येतांच त्यास असा 
फटकारा ख्गावतीट, कौं त्याची आठवण व्या इसमास जन्मभर राहावी, एका 

गृहस्यास महाराजानीं प्रोबेदानर म्हणून नोकरीत धेतके आणि कांहीं तरी सटर 
फठर् काम व्यास सागितरे. ध्यामुढे तो गृहस्थ अव्यत नाराज आटा, व्यासं 
वाटले, आपली योग्यता मोटी भसतां रगोख्ग महाराजांनीं आपणास मोटे कामं 
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बरवे, हँ महाराजांस समक्ष भेट घेउन कट्टविण्याचा स्यानं प्रयत्न चाट्विठा; 
आणि मेटीची आतुरता ठेऊन ते वारंवार वाडयांत जाऊं खग्टे. असे महिना 
पंधरा दिवस चाख्ल्यावर एके दिवराीं स्वार बहेर जाण्यासाटीं जिना उतरून 
खाठी आटी असतां या गृहस्थानीं पु होऊन मुजरा केला, व्यप्र 
महाराजानीं स्यांची अरी काही कानउघाडणी सवदिखत केटी कँ, 
व्यांस॒ व॒ जवच्छव्यास मोटे अवघड वाट्टे, महाराज म्हणाले, ‹ अहो, 
मास्या भेरीसाटीं वाडयात येऊन इतके दिवस जो काठ्छ तुम्ही व्यथं घाटविटा, 

तो तुम्ास दिर्ल्या कामास लावून तुम्ही आपटे वरीष्टाचा योग्य अभिप्राय 

मिव्विटा असता तर माद्या मनांत तमची लायकी जास्त चागटी भरटी 

असती. परत जा, उदोग॒ करून ठायकी पैदा करा, आणि मग तुमचे काम 
रीतसर रुज् होऊं चया, म्हणजे मी काय करणे ते करीन. नुसध्या अया भेदी 
पासून तम्हांस काही फायदा होणार नादी. ` अरा रीतीने महाराजानी सकस 
उचागास ठवृन त्याच्या ठिकाणी कतंन्याची जाणीव उपपन्न केटी अहि. यामे 

खटपटी छोकाचे मतट्व आपोआप नाहीसे क्चटे. स्वतः दिवसभर कामात 
राबून दुसव्यांसंही ते राबवृं छागले, 

खटपटी रोकांच्या कारवादूने जगातीर व्यवहार कसे निकट होतात आणि 
व्यामुके प्रसंगीं राज्यनारासारए्या आपत्ती राषटरावर करा कोसकतात, याची पूर्ण 
जाणीव महाराजांस ्ल्यामुके, ते पुष्कट्छसे एकातिग्रिय होऊन उबोगांत निमग्न 
रद्र खागटे. पुष्ककसे रोक स्वाथोसाटीं श्रीमंतास चिकट्रं पाहतात, पैशाचा 
मतलब नसे तर् कोणी कोणास हुंकून विचारणार नादी, हा अनुमव येउन् 
जवठ वावरणारा नोकराचकराचा आररभीचा घोठ्का व्यानी स्वं मोटन काटिल, 
आणि कामाचा ख्कडा स्वत; होऊन खावून घेता. व्यामुढे काम हेच व्याचें 

जीवन होऊन बसर आहे. श्रीमत फत्तरसिगरवांच्या ेवटच्या आजारांत अखेर्+ 

परयत महाराज सारखे काम पाहत होते. शेवटच्या दोन तीन दिवसांत निराशा 
वाह्रू छाग तरी महारा्जानीं तव्ठमजल्यावर काम करीत क्वि, आणि दर् 
पषरा मिनिटांनीं किंवा अध्य तासान तिस॒प्या मजल्यावर् जाऊन प्रकृति पहाबी,. 
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असा क्रम चाद असतां एक गृहस्थ महाराजांस म्हणटे, “ घन्य अहि 
आपल्या या धेयोची व उबोगाची, वीं अशा स्थितीत आपण आपे मन ताब्यांत 
ठेवून नेहमींचीं काम सुर्टीत चाटवितां ! ” महाराजांनी उत्तर केटे, “ अहो, 
हा उद्योग पाठीवर अहि म्हणूनच मी जगू शकतो. उबोग नसे तर मनुष्यान 
जगायचे तरी कसे £ ` 

१९. महाराजांच च्रथकततंत्व व अप्रतिम वक््तत्वाचे काटी परग, 

नुक्तेच महारार्जानीं कोल्हापुरच्या संमेखनाचे अध्यक्षपद स्वीकारिटे. त्या 
वेव्ठं व्यच्या साहित्यसेवेचे किचन करिना एका विद्वान् गृहस्थानीं, असे 
ठिदहिटे होते की, “ सीज्ञरपासून सुख्तान पर्य॑त › या एका पुस्तका पलीकडे 
महाराजचि हातल म्रेथनिष्पत्ति अलेटी नाही. हे विधान वस्तुस्थितरिीं विरुद्ध 
अहे, पुस्तखूखूपाने वाचकांचे हातीं प्रेयसंभार पडठ तेवर्टाच एखाद्या व्यक्तीची 
चा्यसवा मानल्यास अनवस्था प्रसंग येईल. आजन्मात ट्हानरा पनास कव- 
नचे ग्रे कवीने ज भांडवर निमौण केठे, व्याची बरोबरी छापी कागदच्या 
दिगाय्यना व्रीही येणार नाहीं. हे त ध्यानात वेतल्यास सुद साहित्य विष- 
यांतही महाराजाची कामगिरी अव्यत उच दनाची गणावी खगे. महाराजांचा 
सवे राव्यकारमार कायाबरहृकूम व्यवस्थित टेन व॒नियमानी चाल्टेका 
आहे, ह महद्ूर आदेच. त्यांच्या पनास वर्षाच्या काठावर्घीत खुद महाराजांचे 
हातल स्रजी, मराठी वे गुनराती मिन निदान पनासपाठ हजार अखेस्चे हृकूम 
मेर पडले असे म्हणतां येईल. सर्क॑च हृकूम एका आकाराचे नाहीत. कित्येक 
दहावस पानचि लखंबल्चक तर कित्येक चरदोन रान्दचि र्हान अहित, दहे 
सवे इजर्हृकूम म्हणजे एक अव्युच्च प्रकारचे प्रचंड वाच्य मुदाम विचारपूवैक 
निमाण केटेके अह, वर्तमानपत्री जागा भरून काटण्याच्या मासल्याचं नब्हे. 
त्यातल प्रत्येक शब्द जथल्यातेथं योजूल प्रवेक इकमाचा एकंदर कारभारावर् 

काय परिणाम होईल, याचा दूखर विचार करून आणि सवत्र सारखी नजर 
पुरवृन खोचदार वृत्तीच्या भावनेने ह वाङ्गमय निष्पन ्चाठे अषि. एवे इज्र् 

इकरूम दशटीपुट ठेबिरे तरी व्याची राष्ट्रीय वाञ्र्यातं उच प्रकारची भर पंडेठ, 
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असा लायकीचे ते आहेत; अणि रख पनास हजार इसमांनी तरी ते वाचे 
गेठे अहित, हैँ रक्षांत घेतल्यास त्यांचा परिणामही तसाच व्यापक श्षाला आटे 
यांत संशाय नाही, बाहेरचे उरकरृष्ट ग्रंथ तरी कितीसे वाचे जातात ! रिवायं 

महाराजांचा खासगी पत्रव्यवहयार व॒ भाषणसंग्रह याचा आणखी एक विस्तार 

अहि तो वेगव्छाच. या सवे टेखनात परकी शब्द कारून स्वभाषा वृद्धिगत् 
करण्याचा प्रयत्न कसोसीने केटेला अषि. 

पण हे सवै वाच्य आगाऊ विचाराने मुदाम बनविरे असे म्हणतां येईल. 
परंतु केवठ प्रसंगाच्या स्पतीने म्हणजे आगाऊ तयारी न करतां सहजगत्या 

आत्येतिक कठ्वकट्टीने न विचार महाराजाचे मुखांतून व्यक्त क्ले, त्यांत तर 
वयंच अतःकरण पूण॑पणे ओतठेढे दिसेल. मात्र असे वाङ्मय कायमचे यक 
राकटे नाही. ब्हादईसरायाचे पाहणचारात ठ्राविक पद्धतीची आगाऊ तयार 

केर्टी भाषणे वाचटी जातात, त्यापेक्षां सहजगत्या ओधाने बहिर येणारे अंतः- 
करणाचे उद्रार किती मोट्वान असतील हे गेल्या (म्ह. स. १९३२ साख्च्या ) 

ड्सिबर ता. १३ तारखेस ब्हादसरायांच्या मेजवारनाचे वेढली ्ञटेल्या 

महाराजाचे भाषणावरून लक्षात येदृट. अशीं प्रसगाच्या ओघाने ्टेटी महारा- 

जांच। कित्यक भाषणे, किती परणिणामकारक क्चाटी, हे मी पुष्कट्दां पाहिठे 
अहे. स. १९०१ साटी स्वारी नैनीताटह्रन परत येत असतां अलीगड येथे 

युनिन्दसिटीकटून त्याचा सन्मान खा. पानसुपारी श्लाल्यावर श्रीम॑तानी एकः 
तास पवेतो ईमरजीत भाषण केटे. त्यांत हिंदु मुसलमान या उभय समाज[स' 
त्यानीं जो उपदा केला, तो अत्यंत हितावह होता. उभय घर्माच्या उच्चः 
भावन।चे सारच प्या भाषणांत ओतङे गेटे. उभयतानीं आपल्या या पतित माय- 

भूमीची मनोभावे सेवा करून तिल भूतलावरीर राघ्र॑त उच्च पद॒ मिल्वून 
देण्याचा इटून प्रयतन करावा, हा त्या भाषणाचा मतल्ब॒ध्यानांत आण्ल्यास् 
हष्छीच्या अनिष्ट ` स्थितीचे महाराजास आगाऊ स्वपरच पट्टे होते की काय,. 
असे वाटल्यारिवाय राहत नाहीं. 

असे आणखीदही कित्येक प्रसंग मला आठ्वतात, दहा पांच वर्षापर्वीची गोष्टी. 
भृसावी, बडोचयंतीट क्ृनाकृद्न महाराजांस रात्री मेजवानी काटी. व्यप्रसंगीं 

कीन नीणौीणीणौीणीीी कि कि कमी की 



आटवणी २ 
(^ # १0 ती ^^ 8, क, क, का, छ) श) 0 की मि रि 0 0 0 0 0 ^ 000 9 9/9, 8, 0, क कद, स) कका प 

ग्रकृतीचे अस्वास्थ्य असताही त्यांनी पनास वर्षापूीश्चे बडोदे व आजचे बडोदेः 
य .संबेधाने सुमारे एक तास पावेतोँ भाषण करून युरोपस्या प्रवासाचे व पूवीच्या 
बडावाच्या स्थितीचे स्वतःचे अनुभव वर्णन वेट, ते अचापि किध्येकांच्या अंतः 
करणात अगदीं ताजे असतील. बडोद्ाकरितां महाराजानी काय केठ, याचे 
उत्कृष्ट चित्र त्या भाषणांत उमटछे होते, व्या दिवींच्या भोजनांत अनेक गोष्टीची 
पुष्क्ट्छच कमतसा होती, पण ती महाराजाच्या व्या भाषणानि पार नारी श्ञाटी 

१२. ई सस्वरूपस्वामी. 

पण याच मासल्याचा आणखी एक प्रसंग मला आख्वतो, तो तर बडोवाचे 
इतिहासांत कायमप्णे टिकण्यासारखा अहे. " हेसस्वरूप स्वामी ' या नांवाचे 
एक् विद्वान सन्यासी वीस पचवीस वषपू्ी बडो्ात अढे होते. ते येण्यपपूर्वा 
थोडे दिवस आयेसमाजी साधु नित्यानंद व विश्चेश्वरानद हे बडोवास येऊन 
त्याची तेथे प्रगतिपर माषणे होउन गेटीं होती. मागाहून हंसस्वरूप अले. 
स्याची विद्त्ता जरी निष्यानंदाचे मानाने बेताचीच होती, तरी व्यांचा आवाज 
महासागरासारखा प्रचंड व प्रशान्त, वाणी रसवती, इभ्रजी, हिंदी व संस्कृत 
भाषावर अप्रतिम प्रमुल, इत्यादि कारणानी प्याची भाषणे राहरांत फार गजल 

गेढी. आपटा सनातन धमं फार थोर अदे, तो पाश्चात्य सुधारणेने उगा् 
विरति होत आदे, सबब ही नवीन सुधारणा आपण अगदीं दर ठेविटी पाहिजे, 
अरा ध्तीचीं अनेक भाषणे छखो श्रोयाच्या समुदायापुदढे होऊन पाश्चात्य 

ज्ञानाविरृद्ध स्वामीनीं रोकाचे मनावर जबरदस्त ठसा उत्पन केला. व्याच 
ज्यास्याने उघड्या मेदानावर सा्यंकाव्टी सहा वाजतां सुरू होऊन आख 

साडे आठ वाजतां संपत^, स्वामीची ही दहा व्याख्याने म्हणने पर्या- 
याने महाराजांच्या उपक्रमास् एक प्रकारचें आब्हानच होते. कारण महारा 

पाश्चात्य ुधारणेचा पुरस्कारं करणारे, ज॒न्यांत चांगटे असे ते टिकवृून त्यांत 
नवीन भर धाठुणारे असल्यामुले, त्यांच्या या वृत्तीस स्वार्मीच्या व्याख्यानानि 
अरेच किरजण पाडटे, ही गोष्ट महाराजांच्या अंतःकरणांत उतरखो, उख्ट महा- 

१दहींदहा व्याख्यानं दामोदर सविलायम यैदे गी त्याच बेटी छपूक 
श्रविद्ध केलीं आदेत, 
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राजाकडे रिफाररी आल्या की, ' आपण हीं व्याख्याने मुदाम रेका. तै 
मान्य कर्न महाराजा्नी त्या स्वार्मीर्च। चर्पाच व्याद्याने लक्ष्मीविरासच्या 
जअारसे्रहाखंत करवटी; अणि त्यांस शहरांतछ स सुबुद्र गहस्थांस अम- 
रणे क्ट. हीं व्याख्याने रत्री नञउपासून साडेदहापावेतो चार्त. फठ्ा कौरेच्या 
-साघ्याने स्वामीनीं सनातन धमांची अव्यत मोटी महती विशद करून सांगितटी. 
घ्याल्यान प्रसंगीं आरसेषहाठ व सभोवताटची दाने गच भरून जात असत, 
'एकदोन व्याख्यान तच महाराजांस्त कदन चुकटे कीं, स्वार्माची दित्ता व वाचन 
गर्द बेनाचे अदि. केवन्ट वकरतृत्वाच्या ओधावर ठरीव पद्धतीच्या व्यास्यानांनीं ते 
श्राव्या तहीन करतात, व्याचे विवेचन एकदेशीय अप्ून समाजास भुरढ पाडणारं 
अहि, पांच दिवप्त महाराज नीं स्वार्मात्त मनमुराद बद्ध दिठे, की, मागाहून 
यास अपठे काही बोखायचे राहून गेक अश्री सवरव रां नये. रेषटव्या दिवशी 
सस्वामीनं। उपर कहन दहाचे सुमारास आपटे माषण संपविटे. तेव्हां यावर् 

अत। महाराज स्वनः कह वोलटकीठ अशी कोणाची अपेक्षा नःहती. परंतु महारा- 
जानी श्रयसि सूचना केठी की, कोणास कही बवोल्णे असल्यास बोखवे 

परु दुसेर कोणी बोटनात. तेब्हां तेच स्वतः बसल्या जगेवरून बोद्ध छागे 

स्यत स्वार्मीच्या प्रत्येक मुास प्रदयुत्तर देउन तो स्यान सप्रमाण विचारसरणीनें 

-खोद्रन काटा. आपला सनातन धमे मूलतः थोर अहि, पण व्यास अनेक 
कारणानीं वैगुण्य आके अहि, ते आपण पाश्चात्य ज्ञानाने नार्हसे क्न पुनः 
स्मापल्या धमोचे उन्व पद स्थापन केरे पाहिजे, अशा आदायाचे प्रतिपादन 
केखे. ते इतके सुंदर व विचारशक्तीस पटणारे टे की, रात्री बारा वाजू गेठे 
यचे कोणास भानघुद्धां राहिले नाही. स्वामीनी एक॒ महिन्याच्या उचोगत 
उत्पन्न केटेडा परिणाम महाराजानीं सहन खोदून काटिटा. महाराजांचे 
भष्रण दूमर्जत श्जठे. पूर्वी सूचना न्तल्यासुके तै कोणी खिद्िन धेत 
गाही, यावद आम्हां पुष्कल्छंसि मागाहून मोठा खेद वाटला, व्याख्यानाचे 
असणास मी बहूधा कागद पेन्सिर धेउन बसत असे, पण व्यादिवशीं स्वामीचेच 
उ्यास्याम चखावपाचे असून महाराज बोटतीर असा सभव नसल्यामुके माञ्या- 
गवव्ठ तयारी नव्हती. आपटे भाषण कोणी खि्रिन घेतले नाही याबदरु महा 
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राज सहि मागहून वटू वव्टे, येगप्रमणि प्या दिवरीचा तो अपू रग व्याच 
ठिकाणी विराम पावटा. विदरत्तेची ही सतै कमाई महाराजानीं सतत परिश्रम 

व अभ्यासाने पैदा केठेटी जहि. माण्डारकराचीं संस्कृत पुस्तके, मराठी कवीच्या 
नानाविध कृती, शुद्धटेखन, व्याकरण, मुख्य सस्य राच्च मूर्तस इत्यादि 
विषयाचा अभ्यास व्यानी निश्वयाच्या परिश्रमने प्रौढप्णीं केेका अहि, टाकीचे 
धाव सोसून त्यानीं देवकम्ड प्राप्त करून घेतली अदे. महत आमांराने 
अजर अप्तताना अक्चान दासाने केटेखा तानाजी माटुत्तव्याचा पोवाडा र्यानीं 
चर सहा तासाच्या एका वैठक्रीत मजक्रडून वाचवून व समजून घेतला, त्यांचा 
एवंद्र अभ्यास अर्त व्यापक व बहुविध अहे, ही गोष्ट व्यानं वाचटेल्या 
पुस्तक्र तीर खुणवरून सहज व्यक्त होते, इम्रनी भाषरेचा व वक्त॒त्राचा अभ्या. 
सदी व्यानी पद्धतरीर केठेखा अहि. 

१३. खुंदर दमारतींचा रोक. 

मडाराजाचा एक् आवडना व्यत्रप्ाय टञक्पणें दाखवितां येई, तो इमार- 
तीचायोकदहा होय. सदर दमारतीची व्यना मनापापून आवड अषि. 
स्वतः अनेक सूचना देउन निरनिरान्या इमारतीचे नशराशे त्यार्नी तयार 
करविे. ते तयार श्राल्यावर जणव्या मेडीरी त्यांची च्चा करणे, 
खचाची मंजुरी दउन कामे सुरू इ्ञाल्यावर तीं स्वतः वारंवार जाऊन 
पहाणे, हा श्रीमत महाराजांना एक मोठा हव्यास असून अदा नांध- 
कामाच्या परीक्षणात व्याच तास्तंचि तास सहन निवून नातात. आणि भूद 
तहानुद्धां ते विसरतात. बडेदे राहराची हष्छीची स्चना अदा कैक वर्षाच्या 
श्रमने व निदिष्यासाने सवैथा न्वीन सिद्ध श्ञाटी अदि. टहानी पोरिसि 
चौकी विवा पाचपनास् मुलची खेडयार्तीठ ल्हानरी रावा बंधावयाची 
असटी तरी ती योडक्यात नयनमनोहर करी करतां येश्छ यांत महाराजारच 
अंतःकरण मग्र टेटे असते, 

१७. बावन वषीच्या कारकीर्दीतील दिवाण. 

महाराजाचा जन्म ता. ११-२-१८६३ रोजी होऊन वयाची बारा रक्षे 

आल्यावर् ता. २७-५-१ ८७५५ रोजी दत्तविधानपूर्वक त्यांस बडोदयाची गादी 
 ॥ 
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मिव्ठारी; पण राज्यकारभाराचे अधिकार मिव्छण्यास अवकारा हाता, सह्य वष 

विदयाम्यास होऊन तयारी श्ञाव्यावर व्यास परिस्थितीची ओब्डख पटली आणि 
माख्काची जबाबदारी रिरावर पेण्याचं साहस व्यानीं केटे, इग्रन सरकारे 
ता. २८-१२-१८८१ रोजी राज्याच संपूण अधिकार प्यांचे, स्वाधीन देले, 
तेब्हां हयं राव्यसूत्रे आज बावन वर्षे ते वधमान करामतीनें अविच्छिन चाट्वीत 
अहित. ब्िक्टोरिया राणी किंवा ओरंगजेब बादङहा, अङ अपवादापमक उदा- 
हरणे सोडी, तर आपठया एतदेसीय राञ्यका्यात कारकीदीच्या कालत या 
महाराजांचा करम फार घर रगेट, अलीकडील मराठे राजवंांत यांच्याइतकेः 

दीघायुष्य फार थोडयास कभकेढे आदलेल. सातारकर छत्रपती विवा व्याचे 
पेरावे बहूतेक अल्पायुषीच ्चाठे. 

नावन वर्षाच्या या अवधीत महाराजाचे बारा दिवाण टे, म्हणजे सरासरीने 
चार पाच वर्षानीं दिवाण बदटावा असा त्यांचा कम दिसतो, निरनिराव्या 
खात्याचे मुस्याधिकारहि अशाच कमाने बेदटत अक्तहयाचे दिसून येते. तथापि 
स्वतःच सवे कामे उरकण्याची धमकः महाराजांनी बाठगिल्याम॒ठे व्याच्या 
दिवाणांस विरोष महत्व असे कधी आदेच नादी. पुष्कठसे राज्यकर्ते दिवाणांवरं 

सवं कारभार सोपून आपण बरेचसे निश्चित व स्वस्य राहतात, तसा प्रकार 
यानी कधीं केला नाही, राञ्यकारमाराव्यतिरिक्त दुसरा आवडीचा किंवा काट. 
ऋमणेचा विषय व्यानीं कधीं सखीकारला नाही. दिवाण म्हणून एक इसम सस्था- 
निकाक्रून सुक्र करून धेण्याचा प्रात इप्रजी अंमदा्नीत टरा गेला, व्यास 
अनुसरून बडोांत दिवाणाचें महत्व राहिले इतकैःच, बाकी दिवाणांचे अधिकार 
दग्ररणपरत्वै दुस्यांसही देण्यात येतात, 

बावन वषाच्या या दीधैकालाकडे विहंगम दीने नजर केकटी, तर महाः 
राजांची पहिटी शिकाऊ बृत्ति स. १८९५ त मणिमाह जसमाई यांच्या अखे- 
रास संपटी असे गहणतां येइ. तदुत्तसच बडोद्ाची व एकंदर राज्याच मुख्य 
धारणा राटी अदे, स, १८९५ पासून घुमारं स. १९२० पर्वेतोचीः 
पचर्वास वर्षे अत्येत कष्टाद्ुपणांत गेटी. राजपुत्र जयर्सिहरावाचे छग्रांत त्यांस 
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ग्रथम संधिवाताचा विकार सुरू श्चाला, तो प्रथम कित्येक वषं हल्का राहून 
उत्तरोत्तर त्यांस फार इजा देत अषि. सावधगिरीन बागून ओषधोपचाराची, 
हेव्ठसांड ते करीत नार्हीत, म्हणूनच त्यांचे हातून अयापि श्रम धडत अहित. 
पण याचा अथ॑ असा नाहीं कीं, त्यांनी आतां निषत्त संप्ादिटी अदि. देहान 
कोटेही असङे, तर त्यांचे मन बडोचापापून बिलकूर दुरावरेठे नाही. व्यचें 
मन संदैव कोणत्या ना कोणत्या राज्यकारणाच्या विचारातच मग्न असते, 

दिवाण विवा इतर अधिकारी सेवानिवृत्त श्चाटे, तरी ते त्यांजवरीर आपला 
छोभ कमी करीत नाहीत. सर टी. माधवराव निवृत्त होऊन मद्रासेस गेल्यावर 
अनेकवार महाराजानीं त्याजकडे जाउन त्यांची भेट पेतरी अहि. एकदां मला 
श्रीमतानीं नीटखमिरीच्या वाटेतून सर री. माधवदावांचे समाचारास पाठविटे होते. 

काजी शाहावुदीन, लक्ष्मण जगन्नाथ, मणिभाई, केरसास्पजी इत्यादिकाच्या भेदी 
मागाहून महाराजानीं अनेकवार घेतल्या अहित. सव॑ दिवाणांत दक्षणी दोनच 
ञाठे, ते रक्ष्मण जगननाय वेद्य व धामणस्कर है होत. श्रीनिवास राघवायेगार, 
व रोमशाचंद्र दत्त यांची नवे विद्रततेच्या संबधानें विरे गणटीं जातील, 

१५. अनेकांच्या आटवणी हाच जिर्वेत इतिहास. 

महाराजाचा पूवायुःकरम कसा होता, याची हष्ीच्या पिढीस थोडी बहुत 
कल्पना ब्हावी म्हणून मी बम्याचरा आठ्वणी पूर्वकाख्व्याच येथै दिल्या 
अहित. आटवणच करूं छागल्यास चाव्ीस वेचान्टीस वर्षाचा काठ नजरेपुदे 
येऊन अनेक विषयाची गदी उभी राहते. त्यातून आररभीष्या कित्येक गोष्टीचा 
परिणाम माज्ञे निविकार मनावर जितका श्राला, तसा पुढे पुं परिस्थितीरीं 

समरस होत असतां पुटी गोष्टींचा परिणाम च्किऊ स्वखूपाच। ्राखा नादी, 

म्हणून मी पहिल्या पहिल्या आठवणीच विरोषतः येथें नमूद केल्या अहेत. 
त्या योगाने ठोकस्मूर्तीत निद्रा पावटेल्या कित्येक प्रकरणांस पुनः एकवार 
योडीरीं जागृति प्राप्त होट; आणि कदाचित् त्यामुके खुद महाराजानाही 
आपल्या पवायुःकमाची थोडीरीं उजव्णी घ्न क्षणभर मनास आराम वाट्छा 
तर् वाटे, डि छागले म्हणजे गतकाटीन गोष्टी भाटवत जातात. खुद महाराज; 
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दिवा महाराणी यांजपेक्षां राजपुत्रांच्याच आठ्वणीनीं माक्ष मन मरखठ आहि. 
त्यातचं ओघाओघानें राजलिया जमनाबाई, राधाबाई कैगरेच्या गायकवाड धरा- 
ण्यांतीरु नानाविध व्यक्तीच्या आणि सश्दार व अधिकारी वगोच्या स्प्रुती माञ्च 
मनावर निंबटेल्या असून त्यांचा ब्डोचाच्या इतिहासास थोडा बहुत उपयोगही 
होई असँ मला वाटते. श्रीम॑तांचे यूरोपचे प्रवास, नीख्गिरी, गुरुमर्ग, नैनीताट, 
मसूरी इत्यादि दिकाणचे अनुभव व सवारन कांहीं तरी रिकण्याचे किंवा गम- 
तीचे प्रसंग उद्भवे ते आतां मनश्वक्षू पुटे उभे राहतात. परंतु ते सवै खिद्िन 

काटण्यास आज तरी मला बिरकूट सवड नाह. श्रीमंत सयाजीराव महाराजा 

एवढा जगाचा प्रवास करून अनुभव धेतठेढी विद्यमान व्यक्तिं आज आपणांस 

या देशात दुसरी आढलव्णार् नाही. मुष्यस्वभावार्च। पारख, व्यवहारदक्षता, 
मानवी व्यवहारासंब॑घाने सावधगिरी, या गुणाचा एकत्रित संचय म्हणजेच 
महाराजाचे एकंदर जीवन दोय असे मला वाटते. अशा दृष्टीने या रा्टूषुरुषाच्या 
जीवनाची परिगणना जितक्या निरनिराव्या लेखकांकट्ून होईल, तितकी ती 
आपल्या राष्रास आजकारु हवीच अहि; कारण् महाराजाच जीवनटृत्त म्हणजेच 
आपल्या राष्टाचा पाङण इतकाचा ठच्छक व मूरमिमेत इतिहास होय. 
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( १ ,) उ्याटा आज महात्मागाधीमुक्े मोटे महत्व प्राप्त आटे अहि, तोः 
जातिभेद निवारणाचा प्रश्न श्रीमतांनीं माञ्या आय्वणीप्रमाणें सन १८८६ 
मर््थच म्हणजे चार तपपूर्वीच हातीं घेतटखा होता. सावेजनिक भमोजनप्रसंगी 
तरी जातिभेद पाद्भं नयेत असा महाराजांचा कटाक्ष, परंतु तेवढी सुधारणाहि 

त्यानी थोडं खोकाना पुटे नेउन व॒ थोडे आपण रोकांच्याबरोबर मागे राहून 
युक्तियुक्तिनें करून धेतटी,. प्रजेची सुधारणा व प्रजेचे अनुर्जन दही दुघारी 

तख्वारसारखी असतात. ती दोन्ही महाराजांना साधटी दहैच विरोष. जुन्यांना 
निच न देतां व नन्याना बिथरूः न देता त्यानीं ज्या कमाने प॑क्तीतखा जाति- 
भेद दूर केला तो असाः-राजवाडयांत ताटपा्ंच्या पंक्ती असत त्यारेवजं 
खुचीमेजाचे खाने सुरू केटे. उपाहार असे तर तोही व्याच पद्धतीचा. अशा- 
प्रसंगीं एकाच दिवाणखान्यांत रवा शामियान्यात जातीवार विछायती किंवा 
गट ठेवीत. पुटे बिदछायत एकच पण मेज वेग्वेगन्टी ठेवीत. मेजांतठे अतर 
काफीत कापीत पुढे शाकाहारी व॒ मांसाहारी एवदीच वेगठेपणाची मर्यादा 
ठरविटी; व सवे शाकाहारी हिदु एकत्र व सवै मांसाहारी हिदु एकत्र कटे, 
नतर पार्शी, मुसलमान केरे परघर्मीयही हद्हद्ं सामीरु कटे. अरा कमाने 
भोजनांतटा जातिभेद महाराजांनी रोपवून टाकला. द्या कमांतठे पएकेक पाऊल 
टाकताना महाराजांनीं व्यथं घाई केटी नाही, कविंवा रेगाद्न मागें राहणाव्या 
दकेखोरांना काडीचे रसासनही केठे नाही, हे आजच्या सुधारकांनीं लक्षांत 
धेण्यासारखं अहे. 

>< ग< >< >< 

( २ ) बारुविवाह अव्यत अनिष्ट असे अजूनही त्रिटिदरा म॒ख्खांत समभा 
भरवून नटराजनसारख्यांना रोकांच्या गव्टीं उतरवावें खगत. पण॒ १८८६ 
सारी उमराट मुकामीं महाराजांरीं माज जे संभाषण श्चाटे, त्यांत बारुविवाहाचीः 
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अनिष्टता इतक्या स्पष्टपणे महाराजांनीं माक्यापुें मांडली कीं, ती तर मी विस- 
रख नार्हीच; पण महाराजांचै त्या वयांतटे दुरद्षित्त आठ्वून अजूनही मी 
चकित होत असतो. 

4 ४, 4 >९ 

( ३ ) उमराठचीच गोष्ट निघाटी म्हणून सांगतो. उमरेठल समुद्राच्या 
कंठी आटापाटधा खेव्छणे महाराजांना फार आवड, सवै देरी खेव्ठ ते खेकत 
व खेकून ते आपला वचक सामनेवाल्यावर् बसवीत. सामान्य खेव्छंतही वचकं 

पाडणारे बालश्रीमत सवे दहिंदुस्थानच्या राजकारणाच्या खेत्संतही वचकं पाड- 
तीर असे भविष्य तेव्हां कुणी केठे असते काय £ आटवापाटयाप्रमाणेच 
1.06 [पण ( खव उडी टाक्णे ) त्याना आवडत असे आणि आजही 
ते इतराच्यपिक्षां अधिक ‹ यब उडी › मारीत आहेत, हैँ प्रेकाटा चस्ल्या- 
जागीं दिसतेच अहि. 

> > >€ >< 

( % ) साध्या चारण्यांतही महाराज इतके सुरेख व इतक्या चपर 
` चारतात कौं, मीं अजून कोणी तसा चार्णारा पाहिला नार्ही, त्यांच्याबरोबर 
` चालणार कुणीही हडेटहप्पी गडी असू चा, तो धकून जातो, पण॒ महाराज 
कत नाहीत. हा वयाच्या चारुप्याचा मोठा विरेष अहि, 

>< > ८ 4 >< 

( ५ ) र्ष्करी खेत्छंतीट त्यांचे प्राविण्य न सागतांही कट्छण्यासारखं अहे. 
कारण बेद्धनचादन ते मूर्तिम॑त राजेच अदित. परंतु शिकार करण्याचे 

कसब सर्वानाच सारय असत असा नियम नाही. महाराजांचे मृगयाकौडशल्य 
प्रत्यक्ष पाहण्याचा योग मला जोधपुर सुक्कामीं आखा. शिकार रानडुकरांची 
होती. रिकारी खोकांच्या दोन तुकडया करण्यांत आल्या होत्या. महाराजांच्याच 
तुकडीत मी होता. व्यावेच्छची महाराजा ची धीटाई, घोडयावरची मांड, घोडथाची 
दौड, भाल्या्च फैक केरे गोष्टी सांगेन तर मोटे वनबरिहारपर्वच होईल. सुयाची 
गोष्ट इतकीच की, त्या्रसंमीं दुसप्या सेध तुकडीनं तीन इक्र मारछे तर 
जामच्या तुकडीपैकीं एकटथा महाराजानीं सात इक्र मारे आणि तेह अव्या 
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शका तासांत | हे अआक्ड कुणाच्याही नजरेत भरतील, पण व्यवेव्छची महारा- 

जच फूगयाविहारी मूरति माद्या डोग्यांत भरी अहे ती कधीद्ी ठन्त नादी. 
>< < 4 

( ६ ) मी महार जाना एकदां विचारले कीं, आमच्यासारखे अरिक्त 
रोक खादाच्या कामासार्दीं ठेवल्यनें खाशाना तकरीफ होत नत्तठ कां 
महाराज म्हणाे " ही तुमची चूक अहि. हयाचौं कामे करणै केवल शिक्ष- 
णांबर अव्लबून नाही, शाहाणपणावर अतरंब्रून आदि. बुद्धीचा उपयोग करीर 
तो कुणाच्याही उपयोगी पडक.' 

१ >‹ > 9९ 
( ७ ) खरदेटजी नांवाचे पारशी गृहस्थ बगीखाना कामदाराच्या इदावर् 

होते, तिथं वाच्या हातून काही अक्षम्य चूक ्आल्यामुक्ठे ते तात्काठ बडतर्फच 
ञ्ायचे; पण तूते त्यांची हत्तीखान्यावर् बदरी करून, एकंदर प्रकराणादी नीर 
चौकरी करण्याबदक महाराजानं कूम दिला. म्हणजे खरशेटजीचे ग्रमाद- 
रीर महाराजाच्या नजरंत टच्छकरपणें आले होते तरी देखील, खररोटजीरनी 
हत्तीखान्यांत काम करीत अस्ततांना तिथल्या हत्तीच्या चौकट्यांत मोटी मामी 

सुधारणा करून दाखविखी, व ती महाराजना फार पसंत पदन तिच्याकदटः 
महाराजानी खरशोटजीना तात्काक मोटी शाबासकी दिखी. खररेट्नीच्या अप- 

` राधाचं निराकरण अनून ्चाटं नन्हे, तरी पूर्वपरहदुषित न होतां महारार्जानीं 
मोरया मनने दोटर्जीच्या इषारीबदरु गुणग्राहकता ताबडतोब दाखविली, 

सामान्य सत्ताधीराच्या वतेनाहून है वतन मला वेगे वाटल्यावरून मीं 
महाराजाना खासगीरीतीनें विचारटे कौ, ज्या इसमाने नोकरीतून बडतफ होण्या 

इतक्रा अपराध केल्याचा आरोप अहि, व्याखाच महाराजानीं शाासकी करी 
दिढी £ महाराज म्हणाटे, ! कां देऊं नये, बुवा £ एकाद। आरोप असला तर् 
माणसांत इतर गुण नसतातच असे कुटँ अहि £ अणि जशी चूक ॒म्हटली 
कीं रिक्षा आटीच, तसे गुण म्डटटा कौं शाबासकरी आ्खछच पाहिजे, जन्मभर् 
आरोप उगाद्छीत बसल्याने आपडेच हात ना्ी कां काठे न्हायचे £ 

< ,१ >< >€ 
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( ८ ) राजाला मित्र नसतात असें म्हणतात. पण एक विघान्यासंगासास्खाः 
मित्र राजन जोडल्यावर इतर पार्थिव मित्रांची मातन्बरी काय £ " मित्रं प्रीति- 
रसायनं नयनोः › इत्यादि शकांतीर मित्राचे वर्णन महाराजांच्या वाचनादिकः 
न्यवसार्याना तंतोतंत खम पडते. द्या उचोगांत महाराज इतके रमून गच्छे मी 
पाहिरे आहेत कौं, त्यांना आपण व्यादिवरीं काय काय पदार्थं जेवलों याचेही 
ुर्ीच स्मरण नसे ! साहनिकच अहे, बुद्धिदवीच्या मंदिरांत अन्रकोराची 
सिद्धता होत असतांना पोटोबाच्या पावरोराची मोजदाद कोण करतो ? 

>< > >< >< 

( ९ ) महाराजांचे स्वतःचे वाचन तर पुष्क असतेच, पण आमच्या- 
सारस्या नोकरानींही पुष्क वाचन ठेवावे असे त्याचं म्हणणे असत. ^ अमुक 
वाचा, तमुक वाचा ' असे ते आग्हांा वेच्टवे्टीं प्रत्यक्ष माहि 
दाखवीत. एकदां मी महाराजांना ग्हट्टै की, * आपण हे उक्करष्ट म्रय 
आम्हांखा वाचावयास सांगता, पण त्याचा उपयोग काय ? हे म्र वाचून 
आमच्यासार्यांच्या हात्ल कांही काम होई असे मला नाहं वाटत, › 

त्यावर महाराज म्हणाले “ माद्या हांतल काय होणार आहे £ अपे प्रवयेकाटा 
म्हणतां येल, व प्रयेक्जण तसे म्हणू कागला व खरोखरच स्वस्थ बसटा, तर 
जगांत कोणतेच महत्य होणार नाही. ठम्हीच कांहीं कायं हाती घेतटेत तर 
विरिष्ट मुदतीनतर तुम्दाटा सवं साहाय्य करू छागतीकु ब तुमचे अंगीकृत 
काय सिद्धीसही जाह््छ. शिवाय, आम्ही वाचन ठेवा म्हणतों ते जगांत काय 
चाट्टे आदे ते समजावे, व शक्य तर जगाच्या प्रगतीटा तुमचा हातभार 
लगावा, निदान अडथन्ठा तरी होऊं नये एवढयासाटी म्हणतो. जग काय करते 
अदि, कुठे चारके आदे, हे जो समजून धेत नाही, व्याखा आम्ही एक गुन्हेगार 
तरी समजतो किंवा माणूस तरी म्हणत नादी. 

>< > >< >< 

८ १० ) बडोदे राञ्यांत सोनगड- व्यान्याकडे धानका नांवाचे रानटी लोक 
राष्ठतात. हे खोक इतके रानटी आहेत कँ, आपल्यासारस्या सुवेषधारी माण- 
सांस पाहताच ते खांब पदन जातात. त्याप्याकासिां महाराजांनीं राक्र उघड- 
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वृन व्याना माणत्तांत आणण्याचा प्रयत सुरू केला होता. त्यवेव्टीं महाराजांना 
मी विचारे की, हे छोक रिकून राहाणे कलले व आपटे हक्र मागरू खगे 
म्हणजे जड जाई, व्ययिक्षां यांना शिक्षणच न दिटेठे बरे ना कां £ महाराज 

म्हणाटे, ‹ प्रजटा राजाने रिक्षण न देणे म्हणजे एका पवित्र कतव्यास चुक्णे 
होय, आणि व्यांतूल प्रजने हक्क मागू नयेत म्हणून तिख अरिक्षित ठेवणे ही 
तर भयंकर चूक आहे. -ग्रजाना विनया धानात् रक्षणात् भरणात् अपि । स 
पिता, पितर. तासां केवर जन्महेतवः ॥ हा कारिदासाचा छोकः मी पुष्कठ्दा 
एेकटा होता. पण प्रजेचे रक्षण व भरणपोषण याच्या आधी प्रजेचे रिक्षण 
राजन्मतेव्यात काछिदासाने का मोजठे तै मला ह्याच वें समजटे, 
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( ११ ) गुजराथेत नागर व पाटीदार ह्या दोन जाती व्याच सुधारटेल्या 
आहित. गोरब्याचे एवः पाटीदार तरुण गृहस्थ उच्च रिक्षणाकरतां विलायतेस जात 
हाते, निघप्यापूर्वी ह्या गृहस्थानीं महाराजांची भेट घेतदटी व॒ आपटा उदा 
कठविला. महारार्नानीं विचारटे, ' तुम्ही तिथून काय काय शिकून यारु ? › ते 
गृहस्थ गहणे, ‹ मास्या विषयात म्राविण्य मिक्वृन पदवी घेउन येईन. 
महाराज म्हणाढे, ˆ पदवी आणा, यथोडीफार फरानही आणाट हो, व्याच 
काय मोठे " मला वाते ह्याच्यपेक्षा तुम्ही अधिक का्ीतरी आणटे पाहिजे, 
सागू काय आणारु ते ® तिथल्या एकंदर व्यवहारापासून आपल्या देाटा 

समाजाखा व ्याक्तिमात्राढा सराय काय शिकण्यासार्खं तुम्दाखा वाटे ते आणा 
त्याची फार् जरूर आह. पदवी आणून तुम्ही इथल्या छकांना टृटणारच ना 

त्यापेक्षा तिथल्या खोकाचे राहाणपण इथल्या ठोकांत आणण्याचा प्रयल करणेच ` 
सुरिक्षिताना जास्त शोभेट. ' 
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८ १२ ) राजाच काय पण कुणीही पैसेवाला इसम बक्षिस बायचै म्हट- 
ल्यावर् खोल जाऊन चौकी करून बक्षिसाच्या स्वरूपांत फेरबदल करीत, 
नाही. त्याला वाटते आपल्या उदारतेा व्यायोगे कमीपणा येल. बक्षिस षेणा- , 
त्याचे अधिकांत अधिकं हित कराग्रकोर होल याचा विचार कर्न बक्षिसाच ` 

५ 
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स्वरूप ठरविणातत यजमान कुणाटाही अधिक उपकास्क वटेख, त्या टर्न 

पुढीर खहानशा गेष्टीका थोडेसें महच्च अदि. 

पन प १० भ” प. पद.८ पे, कि 

एकदं महाराज पायीं फिरावयाखा निधाठे असतां, बरोबरच्या हजग्यापैकी 
एकजण महाराजव्या पु धावत जाऊन चांगल्या स्वच्छ ॒रस्त्यावरचे वार्रक- 
सारीक खडे दुर फेकून महारा्जांची वाट अधिक स्वच्छ करू रागा. ते पाहून 
आमच्यवेकी कुणीसा म्हणाला कीं, ‹ हा काय असा वेब्यासारखं करतो 
आहे £ ` महाराजानीं हे शब्द रेके ब ते म्हणे, “ तो वेडा नाही. तो 
आपल्या गरीवीच एकः नसुनेदार प्रदरीन करतो आहे. पगार पुरत नसेर म्हणून 
तो है असे करतो अहि." व्याखा काही तरी मिक्छाटे पाहिजे अशी महाराजांची 
खात्री श्नठेटी मला दिसटी, म्हणून ‹ त्याटा काय बक्षिस्त बायचे ? › असे मी 

महाराजाना विचारटे. महाराज म्हणाठे ˆ असल्या टोकांना एकदम रक्कम 

देऊन उपयोगी नाहीं. ती मुलबाव्छच्या कचितच कामी येते. तर याच्या पगा- 

राची थोडीरी वाढ करून देऊं ्हणने याची वगव्छजी कमी होईल. पगार वैगरे- 
संबधो माहिती मागवून आम्हाखा कच्छवा, › ती माहिती मागवितां त्या इसमालख 

सात रूपये पगार असल्याचे क्ले, प्रपचही मोठा होता. महाराजनीं त्याचा 
पमार दिदढीनं बाढवून दिखा. त्याने त्याच्या मुखाबाव्दचे कल्याण ्च्ठे मी 

ग्रत्यक्ष पाट. 
६ १ 9 + 

( १३ ) ̂ यवे थवे तठ सांचे' अरी आपल्या म्हण अषिच, पण इम्रजांत 
‹ थने थेव महासमुदर हाहं १ ( {.1€ ता०ा§ ग ढला... 10216 € 

16115 06681. ) असे सुभाषित अहि. व्याच्यावरून भनांचे म्हणजे र्हान- 
सहान गोष्ठीं केवदं महत अहि हं जास्त स्पष्ट होते. छोटयाशा बाबर्तीत क्ष 
धाद्न ख्व कमी करणे राजेपणारा शोभत नाहीं, असी आपल्याकडे पुष्कव्छंची 
समजूत अहि. पण बदरूत्या कालत पूवेयुगीन समजु्तीना नाहृलाजानें दुखा 
खागते. मूटमातीही चावी खगत. असा त्याच पुष्क लोकता अनुभव अष्टि 
म्डणून बरे. महारा्जाच्या ह्या उटेलानी जपणुवीचे कीं स्वासुभव देतोः--~ 
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( १ ) क्डोदे शाहराहून आजवा तलावाकडे जी सडक जाते तिष्या 
दृते श्चा खवण्याबदरु महाराजांदा इकूम श्ञाटा होता. नंतर महाराज त्या 
[सत्यानं प्रावयाला गे असतां ज्ञाडे मुीच वादटेटीं-कचित मुर्व्मीच ठावले- 
ही दिस नार्हीत, म्हणून व्यानीं चौकी करविरी. तिच्यांत असे निष्पन 
ठे की, ् ञाडाना रिव्या रेणाचे रेवजीं ताज्या रोणाचे खत दिल्यामुक्े ्ञदें 
वाटली व काही वादन पटून गेकी. ज्यांची कसूर व्या अधिका्याना दंड कैरे 
ञ्ञाठा ह सांगणे चकोच. 

( २ ) एकदां श्रीम॑ताच्या स्वाय्या निरस जात असतां वुन्नूर् येथे 
मुक्काम पडला, सकाठी महाराज फिरावयास निघाटे असता आपल्याच सामा- 

नानी मरखेल्या १५.२० वरैटगा्या बाटेत भेटल्या, इतक्या गाडयांत सामान 
सरी काय काय हेति म्हणून चोकरी करतां महारानांस कठ्टे कीं, सध्यां वाप- 
रंत नसे पण जुने व अवडीचे म्हणून कदाचित एकादवेव्ठी महाराज माग- 
तीर अदा हेतने आणच्टे एकटया महाराजच फक्त कपे १५--२० वै 
गाडयांत होते ! चाटु पुरतेच कपडे प्रवासात कुणीदही नेतो, व्यांतूल राजाचे 
कपडे म्हणून हवे तर दोन गाड भग्न आणत जा, असा महाराजांनीं इकूम 
देउन हा बेबदशाहय खच कमी केला, 

ए न ॥॥ तः 

( १४ ) जुन्या जमान्यांतल्या एकदोन गोष्ठी सांगतो, आतां त्या वाचून हस 
येह, त्या अशक्य वाटतीर, पण श्या प्रत्यक्ष घडटेल्या अदित. जुन्था नन्याच्या 
संधिका्छंत उगचणाय्या थोर॒पुरूषांना ठहानसंहान बाबतीतही कसा तास 
सोसावा लागतो, ब तो सोसूनह्यी ते किती शांत चित्तानै वागत असतात, हेच 
द्या गीत पाहण्यासारयें आहि, ( १ ) मह्ाराजांचा मुक्काम मकरपुव्यास होला. 
सननिघच्या कामगिरीवर मीच होतो. साधी गोष्ट. आपल्या तान रगल्या्च 
महाराजांमीं मला सांगितलै, आतां पाणी तेवं आणून बाय, मी तै काम 
नाहेकास साँगितटे, नाईक हाताखारुग्था इजय्यास बोखाविठे, सोन्याै मांडे 
हे म्हणून हृजप्या जामदाराकडे दवडखा, जामदार म्हणाठे, ‹ थाव, आल 
कामी के तो दर उडील, पेटी उघडीर तेन्डां भांडं निषायद्ै,' कामाट+ 
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बुवादे ददन लवकर होईेना, अखेर॒धांवपव्ठ करतां करतां एक पेडामर पाणी 
तदान खगल्यापासून तव्बर तासाभरानें श्रीरम॑ताना मिकारे | १८९५ मघटी 

ही परिस्थिति, आता अथांत् जमाना बदट्टाच अहि. 

(२) सूयोभोवताीं प्रहमाटा तसे पूर्व महाराजासमबेत एकः-ना-दोन बारा 

मानकर कामाकाजाटा असत, एकदा खंडाव्यास महाराज असतां तेथून 
४ वाजता सुक्घाम उटण्याचे ठरटे, तेन्हा एव्, मानकःरी येउन विचारतात,° काय, 
महाराज) चाराचे नक्की कां £ ' महाराज, व्याना उत्तर देउन दुसरे कम 
हाती धेतात तो दुसरे मानक्री येउन तोच प्रश्न करतात, प्याची रानगी 

होते न होते तो तिसरे मानकरी उपस्थित होन तोच प्रश्न उपस्थित करतात ! 
पाठोपाठ चवथेही तेच करतात. उत्तर देणारा मोटा स्थितप्रज्ञ असला तरी 

अदा प्रकाराने भ्नमिष्ट बनेर कीं नादं £ असे प्रकार नित्याः होत असतां 

महाराज कधी कुणावर क्रुद्ध ज्ञाठे नाहीत. कुणावर् त्यानीं हात उगारला नाही, 
आपल्याच ठिकाणी जन्रफठ् किवा आदल्जपट केटी नार्ही. इतकैत्च काय 

पण कर्धी विकाराच्या भरात कुणाल त्यानीं नुसते अरे, ठुरे देखील म्हटले 
नाही. ‹ विकार हेतो सति विक्रियन्ते येपा न चेतासि ते एव धीराः । ! ही कारि- 
दासाची धीर पुरुपाचौ व्यास्या महाराजाना यथा्थतेने खावतां येल, असँ मी 
त्याच्या निकट सहवासांत जी ३०-२५ वर्ष घाटविद्धी त्यावरून ग्हणूं शक्तो, 

| न + ४ ॥ न 

( १५ ) मकरसंकरतीच्या दिवशी बडोदानर्जाक बका येथे महाराज पूर्वी 
नेमानँ इकराच्या रिकार्रीस जात असत. त्यावेली हिकारीनंतर रात्रौ गाणे केरे 
करमणुकी होत व महाराज त्यास हजरही राहात. गाणेबनावणे रेकून श्रम- 
परिहार अल्प अवधीत होतो. एकदां शिकारीनतर रात्रीच्या गाप्यास महाराज 
इजर रार शकटे नार्हीत, पण इतर मंडठीसा्दी तो कार्यक्रम चाद ठेवावाच 
असे त्यांनीं सांगून पाटविटे, गार्णे सुरू श्नाठे. गाणारणीनं शिकस्त केटी. 
मेढर्वनीं तिची बारबार वाहवा करून. तिढा जास्त प्रोत्साहन दिले, मडन्डीमधूनः 
निघणारे ‹ बाहवा ' ‹ खारी ' केरे शब्द ॒त्या प्रदांतसमयी दुरदूरु 
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धुम कगे, महाराजांच्या कानीही ते पडले, पण गख्बला करून श्ञोपमोड 
केल्याबदङ ते अरसिकाप्रमणे कुणावरही रागावछे नाहीत, उख्ट॒ मजजवक 

म्हणाठे, आम्ही कार आ ना्हीत-मोढ्या मजेखा मुकरोत. ` मीं गहटडे 

ˆ महाराज, आपण येतां तर् इतकी मीजही न येती. मग सगटेच काम बेतराीर 
होते. › महाराजाना ते पटले व ते म्हणाठे, ‹ खरेच, रिस्त आपल्या लोकांना 
आपीच नवीन, तिचाच अनुमव नाही, मग मयोरदेत राह्नही मजा टुटतां येतो 
हा अनुभव इतक्यात कसा येणार ? बाकी तुम्ही मोजा करतां त्यांत भाग ष्यावा 

असे आम्हास फार वाटते. महाराजांना तसे पुष्कठ्छ बाट्टे तरी व्या वाटण्याचं 

च त्याच्या कायाचे गोत्र जुकत नाहीं. " खिद्यसे टोकदेतोः ' ही राजवृत्ती थोडी 
दुभागीच नारदी कां 

४॥ ४॥ + ४ 

( १६ ) एकदां कै. श्री. राजपुत्र जयरसिंहराव यांच अकस्मात् पोट दुख 
खागल्यावरून महाराज टीस अष, व्यवे त्यांच्या पाण्यांत अ की, 
नोकर मेंडन्टी उगीच आजाय्याच्या खो्खीत हेकपाटे घाद्छ्न, कांही कुजबुज्र, 

आजाव्याटा मधेच कांहीं विचारून किंवा विनाकारण इकडची वस्त् तिकडे व 

तिकडची इकडे ठेवून आपण आनाय्याच्या दुश्रषेत किती गर्व व पटाईत 
आहोत ते दाखवित होती. महाराजांना ह नाटक पाहवेना म्हणून व्यान मल 

बोलावून नोकर खोकास आजाव्याच्या श्ुश्रुषेची नीट कल्पना क्न देण्यास 
सांगितठे. शुश्रूषेची कलठ्मेही महाराजांनं सांगितटीं. तीं श्य देण्याचे कारण 
नाही. फक्त महाराजांचे लक्ष किती मूलम्राही असते, व सोग तै तात्काठ कसँ 
ओक्छखतात ( मग चूक ओक्छखूल काढतीरक यांत नवर नाहीं ) एवढेच 
दाखवावया्चै आहि. 

+ + + + 
( १७ ) महाराजांना सकाठ्छची सहर वैरगाडीमधून करणे आवडते हँ 

सवाना ठाऊकच अहि. ह्या गाडीमधें महाराज बसठे आहित असा एक फोटो 
टाइम्स पत्रात एक दोन वर्षपूरवीं आराही होता, दही गाडी आपण देडेगांवांत 
पाहतों किंवा अनुभवतों व्याह्वन अथीत् पुष्क सुखकर अदि, सं थाट ब्हिक्टो- 

0" , @ । व क 0 ५ ४ ५ ^ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ~^ ~ 4८ ^+ ५ ^ ~ ~ १, ^ 
॥ 
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शिचा, पण धोडधारिक्नीं दोन र ति खवरेठे असतात एवढाच फरक. 
र एक वेठ महारानांना विचारे की, मोटखाडी किंवा जोडीची घोडागाडी 
केरे एेषयसूचक बाहानारेवजीं आपण ब्रैलगाड़ी कां पसंत करतां £ महाराजः 
ग्हणाटे, ° देयं दाखवित बणे आम्हांटा कर्ीच आवडत नाहीं. वैख्गाडी 
प्त करण्याची कारणे बरीच अषटित. एकतर मोटार॒रकिवबा भोडागादीयेक्ष 
बैरगाडी सावकारीनें जात असल्यामुे वाग्याचा मारा फार खगत नादी, इवा, 
मुग्ख्क मिस्ते, रोकाच्या परिस्थितीर्चे निरीक्षण साकारा करतां येते, आङ् 
नाज होणारीं कामे, सुधारणा, येणारे जाणारे खोक, नीट न्याहादन पाहतां 
येतात. गाड़ी छो्टीरी असल्यामुे बरोबर जास्त मडव्टी घेतां येत नाहीत, व 
त्यामुटे विचार करावयास निर्वेध वेक मिक्तो. आणि सर्वात मोटे कारण म्हणजे 
आसपासच्या खेड्ांत जाऊ म्हटटे तर मोर केरे तिथं नेतां येत नादी. गाडी 
आपली ङुटेही जते, ` महाराजांना कांहीतरी खोकविलक्षण करायचं असते 
म्हणून ते बैरगाईडीतूत फिरत असतात, अस म्हणणाराना वस्वी कारणपरेपरा 
परेम तत्त् देच, 



आठटवणी 
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( छेखकः-- वामन कृष्ण फणसठक९. ) 

( १ ) हदु मनुष्य कितीही उच्वभूमिकेवर गेखा तरी जुन्या समदधतीचा 
विटाठ् थोडाबहुत तरी त्याच्या मनाखा होत असतोच, असे आपल्याला रानडे, 
गोखले, टिक्छक केरेव्या चसतिंवरून दिसते. पण रद्ुनापदकुनासारख्या जुन्या 
धार्मिकः (१) कल्पनांचा स्पदौ महाराजांच्या मनाला एका ठव्छकग्रसंगीं ्चाटा 
नाही, असे माद्या अनुभवास आङे अहि. तो प्रसग असाः-सन १९२३ च्या 

दसम्याखा महाराज पारिसमुक्कामी होत. त्या दिवी महाराजाचे देरी पोषाखांत 
छायाचित्र ध्यावयाचे होते, म्हणून त्याचे कपडे व तलवार षेउन आम्ही काही 
मंडली आगाऊ चित्रकाराकडे गो, पण ॒चित्राट्यांत जाताना तलवार मोटर्- 
गाडीतच विरलो. गाड़ी भाडयाची होती, ती केन्डांच निघून गेरी. तख्वार् 
मिन्टण्याचे रक्षण दिसेना, इतक्यात महाराजाची स्वारी येऊन थडक्टी. दस- 
न्याच्या दिवी पाडवानीं राखाख्रे परत मिव्छविखीं, मराठ्यांनीं परत पाजच्छी, 
अणि आम्ही आज . ! मखा वाटत होते, महाराज आज फार रागावणार. पण 
महाराजांना सवं हकीकत सादर करतां ते किचित्ही विकारा ्आाठे नार्दीत, 
उच्ट त्वार परत मिव्ठविण्याचे मागे त्यांनीं अम्हांखा रांतपणे समजावून दिे, 
व त्या मागे गेल्यास तद्वार ताबडतोब सांपडेर असेही सांगितले, त्याप्रमर्णे 
तख्वार व्याच दिवी परत मिव्ारी. 

(२) १९२३ जुरेमध्ये महाराज आस्टियांत बाडगास्टाईन येये होतं. त्यवेव्टीं 
न्युमेनियाच्या तापाने त्यांची प्रकृती चिताजनक आरी होती, म्यच नेहमीचे 
गुडध्याचे दुखणेही जोर करी. एके रात्रीं त्यांचा पाय फार दुख लागख म्हणून, 
त्यांनी तो जरा दावन धेण्याकरितां नेहमीव्या इ्समास हाक मारली. मी जव. 
व्च बसून महाराजाना हरिभाऊ आपयटयांची एक कादंबरी वाचून दाखवत 
होतो. पाय दाबणारे इसम ओ देईनात. तेन्हां महाराजांनीं रारन दुसरी हांक 
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मारी, तिस्र मारी. मी उषून बहिर पाहि तर ते इसम किंवा दुसरे 
कोणीही नन्हते. ते मी महाराजांस कच्छवुन विनती केटी कीं, आपण ज्या 
कामाकरितां व्या इसमांना बोक्वतां ( ते काम मटा अर्थीतच मागाहून कठ्छ्ठे ) 
ते काम मढा करतां येल तर सागण्यास अनमान करः नये. महाराजानीं प्रथम 
अदवेढे घेते, पण प्रसंगाचा चमत्कारिकपणा पाहून त्यांनीं मोल्या नादृष्छाजानें 
मढा ते काम सागितठे, व काम आटोपतांच म्हणाटे, “ फणसक्छकर, दुम्हाटा 
भल्तंच काम कराया खावरं म्हणून मनात कांहीं आणू नका हं " तुमची 

तत्परता तुम्हांखा शोभून दिसली, पण तिने आम्हांला आज थोडे खिर केटै. 
~ [91] ठप 0166 1710176 27त् &००व 11६ ६0 शण्पर आम्हीं निज 

म्हणतों आता. ' 



आट्वणी 
---- दै ~> 

अश्वरोहण कुशरता, इकरांची टि कार वेगरेबदकच्या काटी आटवणीं 

( केखक-जनरर ननासादेब किदे--बडोर्द, ) 

सन १८९५ साल्च्या फेत्रवारी महिन्यामध्ये मी फौत नोकर श्रौ व 
सन १८९७ च्या सुरवारतीसः श्रीमत सयाजीराव महाराजसोहवांचा मी ए. 

डी. सी. अरो, व्यामुद्े श्री. सयाजरिव महाराजाच्या निकट सहवासात मी 

जवक्ठ जवल ३८ वर्षे घाटविर अदित, असि म्हट्टे तरी चे. मी फौजेत 
गोकर ्चारों व्या वेकी महाराज सिव भरञ्वार्मीत म्हणजे ३२-३२ वर्षाचे 
टोते व त्याच वेधी ते घोडयावर उत्तम बसणारे म्हणून त्याची स्याती होती. 
रप्रजी फेरपेक्षां घोडयांचा देशी फेर चागखा, अरी महाराजांची दृढ समजूत 
असल्याने केरावराव सावंत, जगदाटे, मी वेगरे नवीन मंडन्दी र्सिाल्याचे राइ- 
डिगमध्ये जरी पास ज्ञा, तरी आम्हांस देशी फेराची माहिती देष्यासा्ी 
महाराजांनीं खास कै. उस्ताद रहीम मिया याच्या हाताखा्ीं, रिक्षण घेष्या- 
साटीं पाठविके होते. परंतु आमच्या दुर्दैवाने आदीं दोनतीन फेर केखा नारदी, 
तोच वस्ताद आजारी पडठे व व्याच आजारात व्याचा अंत ्ाटा, श्री. राज- 
पौत्र प्रतापर्सिंह यांस सुद्धा रिसाल्याच्या राइाडिग कोर्सबरोबर देशी फेराचें 
रिघ्षण देण्यानदर महारार्जानीं फमांविरे होते, 

अभ्वसेदण कुदाखता ( {10756-713.1-8]11]0 >). 

१. महाराजांस घोडयावर बण्याचं शिक्षण छ्हानपणापासून प्रसिद्ध चाबु- 
कस्वार् वस्ताद रहिममिया यानीं दिटे. हे वस्ताद श्री. गणपतराव महाराजां- 
पासून खाशच्या तैनार्वीत होते, व ते आपल्या करैत फार निष्णात होते. भाला, 
गोथाटी, ल्गोरचा करे घोडयावरचे खे त्यानीं महाराजांस॒चांगठे रिकविटे. 
एकेरी कावा, दुहेरी कावा, घोडयास थरकवणे केरे कामदी महाराज फार 
सफार््ने करीत असत, त्यक्व्छचा महाराजांचा आवडता घोडा ^ परीरूप 
हा होय, या घोडयाचे तैखचित्र मोतीबाग राठेत अषि. हया निन्या रगाचा 

६ 
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अर्व घोडा होता, व याने महाराजांस पुष्कठ वर्षे काम दि हेतिं, अखेर 
म्हातारपर्णी हा घोडा बगीखान्यांत पेन्दान खात पडटखा. रहीममिया वस्तादान॑तर 
कासममिया वस्ताद है व्याच्या जागीं अरे. त्यानीही महाराजांची परार वर्ष 

नोकरी केख, यांच्या चांगल्या नोकरीबदट महाराजानीं त्यांस छ्नी मराक्जीची 
असामी करून दि, व दरबारांत त्यांस सुची दिटी. कांहीं दिवस हे बगीखाना 
कामदारही हेते, महाराज आपल्या नोकरांच्या चांगल्या नोकरीची बूज कर- 

प्यास कर्धीही चुकत नाहीत. 

२. महाराजास धोडयावर बसप्याचा इतका रोक असे कं, दररोज सका 
ोडवावर बसूनच स्वारी बहिर पिरण्यास जात असे. घोडदौड, मकरपुरा कौर 
बाजूसच स्वारी फिरून परत आढी तर बरोबरचे ए. डी. सी., मानक्री केरे 
मेडल्टी टिकत असत, पर्तु आडरानात ( 0055 00पण् ) महाराजानीं 
धोडा घातला की, फक्त चावृकस्वार व॒ एखादा ए. डी. सी. रकिवा मानकरी 
बरोबर टिकत असे. एकदां घोडा आड वाटेत घातटा म्हणजे महाराज मागे 
पहातहि नसत. कोण आटा व कोण मागे राहिटा त्याची ते फाररी पर्वाही 
करीत नसत. बडोचास आसपासचे सवे रस्ते व्यांना चांगले माहित असल्याने 
रस्ता दाखविण्यास कोणाचीही जरूरी टागत नसे. अशा वेलीं १५- २० मेर 
मजर ते सहज वकर मारून परत येत असत, व परत आल्याबरोबर वाचण्यास 
बसत असत. गेल्या रस्त्याने ते केब्ाही परत येत नसत. हा यांचा नेह्मीचा 
परिपाठ असे. 

३. र्यतेची स्थितिं पाहण्यास महारा प्रातांत ग्यवव्टीं किरप्यास जात, . 
त्यवेव्टीं बहूुतकरून सकाठ् सायकाठ्ः घोडयावर वसून आसपासच्या ५--६ 
खेडयांची स्थिति ते स्वतः जाऊन पहात असत. अया वेकं ३०-३५ 
मेलचा चकर रोज होत असे. प्रांतातीठ अंमख्दार, घुम, पोठ्सि नायब सुमे,. 
कर् यास्त जर घोडयावर चांगले बसता येत नसे तर त्यांची पुरी फजनीती 

उडत असे. कित्येकांस॒घोडयावलून उतरल्याबरोबर नीट चार्तां येत नसे, 
विः यक धोडवावरून खारीं येत असत, कि्येकांच्या पोयंत दुखं रगे, कित्ये- 

५ 
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काचे घोडे ठेगडे होत, तर कित्येकांल्या जिनाचे तंग अगर र्किाबसौट तटत 
असत. या कारणांुरगे कदेव अंमल्दार महाराजांबरोबर॒टिकत नसत, में 
रहात असत, 

9. सवै मुखकी अमल्दारांस धोडधयावर चांगटे बसतां आरे पाहिजे व. 
त्यानीं प्रांतात षोडयावखून फिरटे पाहिजे म्हणून महाराजानीं सर्वं मुख्की अंम- 
र्दारंस घोडयावर बसण्याची परीक्षा आवद्यक ठेविटी अषि. इतकेच नन्हे तर 

ही परीक्षा पसार केल्यारिवाय तरुण मुल्कौ अमल्दारास बढती देऊ नये, 
म्हणून महाराजांचा खास कूम आहे. षोडबावखून पिरल्यारिवाय मुल्समो 
अमट्दारांस आपल्या प्रांताची खरी स्थिति पहाण्यास सांपडत नाहीं, ह जाण्- 

नच वरीर इकूम महारानानी केटेका अहे. 

५. सन १९०४ साट महाराज प्रथमच द्वारकेस गेटे, यापूर्वी कोणीही 
गायक्वाड धरा्यार्तीर राग्यकतो पुरूष द्रारवेस गेडा नन्ता. मे. समथं सरघुभे 
हे बेदोबस्तास स्वारीबरोबर होते. जामनगरची बव भापटी जेथे सरहद भिल्ते ते 
छोटे रण प्रहाण्याकसितां महाराज गेटे. जामनगरच्या दर्दतिन द्रारकेस रत्वे 
आणण्याचा व्यवेत्य प्रश्न होता. बरोबर समथ व ए. डी. सी. मी होतो. काम 

सपल्यावर स्वारी परत घोडयावखून निघाटी, व्यवेल्ी सम्थानी विनंती केटी 

कौं, सष्याकाक होत आढ अहे, तरी आतां ताग्यांतूल परत गेल्यास बर. 
महाराज म्हणाछे, “ समथ, मला जरा थोडी जास्त मेहनत पाहिजे यासारीं 
तुम्दीं ताम्यांतूल जा व मी षोडवयवखून येतो. ” समर्थांखा हे पसंत पडले नाही. 
पस्तु माख्कांची इच्छा तेब्दां त्याचा नाइलाज श्चाला. महाराजांस द्रारकेस पोच- 

ध्यास रात्र होणार. यासादीं परत ताग्यांतून जाताना समर्थानीं रस्त्यावरीर सष 
गांवच्या पाटलास गांवच्या सीमेत मदाटखी पेटवृन खोक हजर ठेवण्यास सांगि- 

तटे. महाराजांबरोबर ए. डी. सी. चाबृकस्वार अमीरभष्छी व रस्ता दाखविण्यास 
एक पोरिसिस्वार याप्रमाणे मंडन्डी होती, तान चार नैर आम्हीं गेलो नाही 
तोंच, पोटीसस्वार अमरेव्ीवा असल्याने दारे तीर रस्त्यांस अनवाकब, त्यास 
तो रस्ता चुकठा. हें महाराजांच्या रक्षांत येतांच, नीर दिङ्ञा रुषांत ठेञक 
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आम्हीं चक्र मारून पुन्हा पहिल्या रस्त्यावर आं, इतक्यांत रात्र पडली; 

तरी पण अगदौ घोडे दौडर्वात चार्लौ होतो. एका गांवाजवल् आरो तेन्हां 
आम्हांस मराटीचा उजेड दिसटा, तो पाहून सवास बेरं वाट्टे. ““ ही सम- 
थाची समयसूचकता ” असें महाराज गहणे. ए, डी, सी. नँ एक व चाबू- 
कस्वाराने एक, या प्रमणं दोन माटी हातात घेउन आम्हीं पुट निघाले. 
पोटीसस्वाराचा घोडा ठ्गडा ्ञाल्याने तो मागेच राहा होता. गांवटी मार 
हातांत धरून, अधाव्या रात्री घोडा दौडविणिं विती अवघड अहि, हँ स्वतः 
कर्न पाहिल्याशिवाय समनणे शक्य नाही. याप्रमाणे दरएकः गवातल नन्या 
माटी घेऊन व जुन्या तेथे यकून चाख्खा होतो, व अखेर १० च्या सुमारास 
द्रारकेस पचर, समथ बेगल्याच्या दारांतच महाराजांची वाट पहात उमे होति. 
व्यांस पाहतांच महाराज म्हणाढे, ““ समथ, आमच्या हट्राचे प्रायश्चित आम्हांस 
मिन्ठाटे, तरी पण तुमच्या मराटींच्या बाबतीर्ताक समयसूचकतेबदट तुम्हास 
राबासकी दिखी पाहिजे. ” ए, डी. सी. कंडे वदन घोडयावरून उतरताना 
मडाराज म्हणाले, ^ ऽ्पावा11, 18 2, 71871 0 1650 प्ा०९६.' 

६, असाच प्रकार सन १९०८ च्या अमरेी प्रांतातीरु स्वांत ्राला. 
कोडानाराहून वेरावक्छ बदर पाहण्याच्या इराचाने महाराज सायंकाी चार वाजां 
कोडीनारहून धोडयावर स्वार ॒होऊन निघाले. कोडीनारटून वेरावठ ८- १० 
मै अषि. वेरावछटा पोचल्यावर तेथीट मच्छीमार टरोकाबरोबर व कच्छी 
व्यापारी ोकांबरोबर बोरुत फिरत असतां, महाराजस खाडीत एक दाडी 
दिसली, त्या होडीम्यं महाराज व माशांचा व्यापार करणारे काही कच्छी 
व्यापारी व कांहीं मच्छीमार दोक केरे घेउन बसे, मच्छीमार टोख्के वाज- 
वृन व गाणीं म्हणून महाराजांची करमणुक करीत होते. सायंकाव्छ्चवा वारा 
सुटला असल्याकारणानें महाराजांस होडीत गरं वाटत होते. या गमतीमष्यै 
महाराजांस वेकेचै भान रादि नाही. बरोक्टचा चानूकस्वार् महाराजांचा घोडा 
धेउन कांठाकांठान चाख्टा होता. अधार होत आखा तरी होडी थांबेना. तेन्हां 
चावृकस्वारास काठ्नी पडली. रेवटीं होडी थांबटी व महाराजांनीं तेथून रिदी 
-वाजवितांच चानूकस्वार घोडा धेन तेथे गेला. महाराज घोडयावर स्वार ्ञाठे 
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व चाबूकस्वारास विचारटे कीं, ‹ रस्ता माहित आहे कीं नाहीं ` चावुक 
स्वाराने तो रस्ता व्याच दिवरीं फक्त एकदाच पाहिला होता, तो काय बोक- 
णार ° तेना तेथीर मच्छीमार टोकाकद्न एकः मश हातात घेऊन चाबूकस्वार् 
पुढे श्चाखा. काव्ठोख्या रात्री नुसत्या पायवाटेने महाराज चावूकस्वाराच्या मागे 

जात होते. जेथे चाबृकस्वार भर्याच दिशेस जात अहि असे महाराजांस 
वटे, तेथे व्यास अमक्या दिरोला चर म्हणून महाराज सागत असत. याप्रमाणे 
रात्रौ ९ वाजण्याच्या सुमारास महाराज मुक्कामावर येऊन पोचले. आपणास 
तकरीफ ्आटी ते एके बाजूस ठेऊन, आम्ही होडीत फार मजा केटी, म्हणून 
महाराज मुक्कामावरीर मानकरी केरे मडन्ीस सांग् लागे, 

७. एको सार्खी, महाराज अमरेव्टी प्रांतांत रयतेची स्थिति पहाण्यास गेटे 

असता, एके दिवशी सका््ठी धारीहून खांन्यास जाण्यावरितां निघाटे. धारी- 
पासून खांबा २४ मैक अहे. रस्त्यामध्ये १२ मैटावर घोडयांचे रषये ठेविठे होति 
तेथे घोडे बदद्धन महाराज खाव्यास गे. खाव्यास वाम कैरे पाहन, जेण 
क्न धोडा आराम केका. चहा घेऊन स्वारी खांव्याद्रून परत धारीस येण्यास 

निघाटी. रस्त्यात टप्पा होता तरी तेथे घोडा न बद्र्ता, एकाच घोडवावर 
स्वार घारीस परत आटी. बरोबर असट्ल्या ए. डी. सी. स द्धुरेवःा करण्यास 
सुद्धा वेव न मिढ्टाल्यामुटे, धायस परत आल्यावर त्याची फार फजिती ्ञाटी, 
परोखीस-नायब-सुमे यांचा घोडा ठंगडाच शाखा. महाराजानो सर्व वामे कैमरे 
करून ४८ मेखांची मुराफरी बोडयावरून केटी होती, तरी त्यांस विचुल 
धकवाही अषेटा नब्हता. दुसम्या दिवशी सकाव्टी पुन्हा घोडयावर स्वार 
होऊन पफिरावयास गेट. वरी ३६ मेटांची मुशाफरी महाराजांनी सुबीन 

नापाच्या अरबी घोडयाबर् केटी होती. 

८. खबच्या मुराफरीमध्यं चावूकस्वार धोडर्याचे ट्प छावृन ठेवीत असत, 
तरी पण कित्येक वेव्यं स्वतःच्या स्वारीचे घोडे, चावृकस्वारानें दमवर चढविछे 
आहेत कीं नाहीं, हे पाहप्याच्या हैतूनेच टप्यावर् घोडा न बदरूता एकाच धोडया- 
वर् ३०-३५ मैलंची सुदाफरी महाराज सहज करीत असत. ही महाराजा ची 
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सवय चानूकस्वारांस चंगी अवगत असल्याने ते महाराजंचे खारा स्वारौचे 
घोड चांगले फिरिवून ठेवीत असत, 

९. महारार्जाना जसा धोधयावर ब्षण्याचा शोक, तसाच चांगले घोडे 
खेवण्याचाही शोक अहि. “ पररूप ”” नांवाचा निन्या रंगाचा अरबी घोडा 
महाराजांचा जवानपणांतीर अवडता घोडा होता, “ हमदम ” नांवाचा सुरण 

अरब फारच देखणा असून ्ष्करी खच्छंत व इकराच्या रिकारीत या घोडयाची 
बरोबरी दुसरा कोणता घोडा करीत नसे. “ तारा ” नांवाची कुमेद रगान्वी 
घोड़ी होती दीदि फार मजबूत होती. “ मतीन ” नांवाचा तेख्या कुमेद, व 
८८ मुबीन ” नांवाचा निव्डा, असे देन घोडे रिसाल्यांतीख नवीन घोडयांमधून 
८ एप ) श्री. केष्टन दादासहिब गायदवाड यांनीं निवहून बगी- 

खान्यांत महाराजाकरिता दिठे होते. हे घोडे फार जोरदार असून प्रांतात पिर- 
ण्याची बहुतेक कामगिरी महाराज या घोडयावर् करीत असत, “ मतीन ” 

घोडा फार उत्तम “ (0 ` जात अपे. ““ पुरवराज ” ¢ इकवाल " वेगेरेही 

दुसरे पुष्कल चांगटे अरब घोडे महाराजांच्या स्वारीचे होते. “ गुख्नार ” व 
“‹ रोबराय ” नवाचे दोन अस्सरु ईग्टिरा अवरादीचे घोडे महाराजांजवकछ 
होते. अनूलयुद्धां. ज्या ज्या वेटीं महाराज विरायतेस जातात, व्या व्या वेन्टी 
तेथून चागङे अस्सछ घोडे खरेदी क्न महाराज बडोदयास पाठवितात. नवीन 
पोडा आला, व त्यास चाबृकस्वारानेँ फिरवृन महाराजानीं त्यावर स्वारी केटी 
की, महाराज त्या घोडयास कार्हीतरी आवडते नाव देत असत, 

१०. ° जो घोडावर क्तेक तो पड़े ` ही म्हण सवै प्रसिद्ध अहि. या 
म्हणी प्रमार्णँ मष्टाराजां स पोडयावखून खाटीं पडटेरे आम्ही स्वतः ३८ वर्षात 

केब्हांही पिं नाहीं. परु वस्ताद ॒खोकांकडून समजते कीं, रिकाबसोट 
तुटल्यामुक किंवा 5एणण्् मधून निघून गेल्याने, किंवा पोडयानें टोवर 
लाल्यामुकते, विंख्ा घोडथावर बसठे असतां डोक्यंत राजकारभारासंबधी निर- 
निराढटे विच्वार चाल्त असल्यामुव्टे लगामीचा हात ठ्लि पडल्यामुे, अगर 

घोडा एकाएक चमकल्यामु्े महाराज धोडयावषून वित्य केत्यं खट अछि 
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अहित, पतु त्यमु इना शाली असे केन्ाही स्च्ठे नाही. लगेच उदन 
त्याच धोडयावर पुन्हां स्वार होऊन महाराज जात॒ असत. धोडयावर बसून 
जात असतां, घोडयाची गाडी हांकीत असतां, अगर टेनिस केवत असतां 
बहतेक वेव्ठा, महाराज राञ्यक।रभाराच्या विचारात गहून जातात, ह जवठ्छव्या 

, डी. सौ. स अगर खेलणारास माहीत असते, व्यामुके कित्येक वेव व्यास 
विचारांतून जागे करावै लगते. 

११. सन १९२४ सुरवाती पवेतौ महाराज धोडयावर बसून घोडदौडचे 
चारपांच चक्कर सहज देत असत. संधिवाताचा जास्त जोर ॒श्ञाल्यानँ व्याच 
घोडयावर बसणे अरीकडे कमी इ्ञठे, त्यामुच्छे महाराजांस फार वाईट वार्त, 
६ ° वर्षाच्यावर वय श्ल हनँ तरी आडरानांतीर दौड ( (7085800 

7106 » धेण्याचरी महाराजांची इच्छा ्नाटी म्हणजे, सिदे, सावंत, भाऊसाहेब 
गायकवाड यापैकी कोणातरी केन्हटयी अधिकाम्यास बोखावून सक्राकी आपल्या 

बरोबर धेउन जात असत, व १५२० मैखचा चक्कर सहज मारीत असत. 
घोडयाव्रून फिरल्याने महाराजांस थकवा नो कसाही वाटत नसे. अली 
महाराज पोडथावर 7५०८ नै कित्येक मैटपर्यत मेहनत करीत असत. चांगला 

770 करणारा घोडा महाराजांस फार आवडत असे. 

ङकराच्या हिकारीमध्यं महाराजांची परवीणता. 

चाव्टीस वर्पापू्वीं महाराजांची सवारी जोधपुरास गेरी हतौ. त्यवेव्टीं जोध- 
पुर्वे जनरर महाराजा प्रतापरसिंह यानीं महाराजास तेथीर इकर ची शिकार 
दाखविदी. त्या वेकेपासून महाराजांस ॒इदराचौ रिकार फार आवद खग. 

२. संक्रांतीनेतर दरवक्री उब्क्थास इकराच्या शिकारीचा मोठा जक्सा होत 

असे. उनका बडोद्ापासून १८ मेक अहि. या व्किणीं मही नदीच्या काटी 
इक्रासाटीं खास जगर राखून ठेविचेठे अहे. या जगाचा बेदोबस्त रिकार- 
वान्याकटून ठेविखा जतो. या जगलंत कोणासदही बदुकीनें शिकार करण्याची 
पनाह अषि. या जगसंतीर इकरांची रिकार घोडयावरून के जते, श्रीमत 
लाांरिबाय इतरांस या जंगखंत शिकार करण्याची बेदी जहे, शिकारीसार्यी 
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दरवर्पी क्यापांतीर युरोपियन मेहमान, त्यांच्या मडमा, रोभरिडेट, लष्करी अमल- 
दार, सरदार, मानक्री, आप्तस्वकीय मंडव्टी व सवै खाशांच्या स्वाय्या जनान्या- 
सहीत उबक्यासत जात असत. स्सिल्याचे दोनरो स्वार हाक्यासाठ पाठविण्यात 
येत असत, दोन हक्के करीत. एक मोठा हक्का व एदः ठ्टान हक्का. 
पहिल्या दिवसताचा मोटा हक्का होत असे व नंतर ठ्हान हक्का होत असे. 
डबक्यास एक आ्वडा मुक्ताम पडत असे. सन १९०२ ते १९०८ पर्यत 
उवक्याच्या शिकारीची फार मजा येत असे. या सालांत पोटोचा खेच जोरांत 
असल्याने जवल नवक पोोचीं ३२ उत्तम तदे होती. त्याचा उपयोग इकराचे 
रिकारीत पोखो खेकणारे खष्करौ अंमल्दार करीत असत. कै. यु. श्री. फत्ते- 
सिंगराव हे निष्णात घोडेस्वार तदृणपणात होते, इवराच्या रिकार्यमध्ये पिता- 
पत्राच्या पाटा निरनिराव्या असत. व मग गोणती पार्टी जास्त इक्वर माते 
याची चढाओट चाटत असे. बहुतररून महाराजांचीच पार्टी जास्त इक्र 
मारीत असे. कारण व्या पार्टीमध्ये उत्तम घाडयावर बसणारी व माषितगार 
मडव्छौ असे, दुपारी शिष्छारीवरून परत आल्यावरं महाराजाबरोबर सचि पक्ती- 

भोजन होत असे. भोजन ्ञाल्यावर महाराजाची स्वारी राजवाडयाच्या सात 
उभी राहून खाट चोक्त रागेने खवट्टे इक्वर महाराज पहात असत, मग 
वणी कोणता इडुक्कर मारा, मोणाचा इुक्वर मोटा, वुोणावर् इुकराने उार 
केटी, कोणाचा घोडा दुखावटा, कोणाचा भादा मोडा, कोण घोडयाखाटी 
आला, कैर गोष्टी मोठ्या आनंदात हासत खेव्त चाट्त असत. या सहा वर्षात 
दरवर्षी २०-२५५ इक्र शिक।रीत मारले जात. याचे दरण घोडे चांगले, 
मेडल्ठी एकः जुटीची व घोडयावर उत्तम बसणारी व व्यारिवाय महाराजांमध्ये व 

युवराजामध्ये रिकारीबदट चडाओढ चाठत असे. अखेस्चे दिवी युरोपियन 
मेहमानाक्रितां एक मोडा खाना ( 387¶प्† ) होत अत्ते. व नदीमध्ये दारू 
काम सोडण्यांत येत असे. असा हा शिकारीचा आठ्वडा उवक्यास आनंदांत 
जात असे. 

३. सभ १८९७ साटी इकराच्या रिकारिकस्तिं आम्ही प्रथमतः श्री. 
सरकार महाज सहिनांबरोबर उवक्यास गेलो होलो. शिकारीच्या आदल्याः 
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दिवरी रात्रीं निरनिरान्या तुकडया वाटण्यांत आल्या. आमच्या पार्टीत केदावराक 
सावत, दिनकरराव रिरे, कै. बाटासाहेव गायकबाड, मी, करे मंडन्टी होतो. 
आम्ही नवरिके, कधी नगर पाहिर्ठ नाही, विवा कराची शिकारहीं केकी 
नाहीं म्हणून आमच्या पार्दीसं अगदीं एका कोपय्यांत ठेवण्यात आङे होत 
हक्का सुरू श्चाखा. इक्छर जगलांतून बाहिर पदन त्यांच्यामागे दुसरे रोक घोडे 
पत्छवृ लागङे परंतु आमच्या बाजूस एकही इुक्कर आला नादौ. शिकार कर- 
प्यास अम्ही सवैजण अतिराय उतावीठ, पस्तु दिटेटी जागा न सोडप्याबदक- 
शिकार खपरिन्डन्ट यांचा सक्त हूकूम ्ाल्यामुके जागेवरच इकराची मार्गप्रतिश्षा 
करीत उभ होतो, बारा वाजे तरी आमचा कांहीं योग आला नार्ही. आम्ही 
अगदौ निराश ज्ञाों होतो. इतक्यात क्मैधरमैसंयोगाने महाराज त्या बाजू 
हत्तीवरून शिकार करून, परत जात असतां व्यान आम्हांस पाहि, हत्ती 
उभा करून विचारले कीं, “^ कां हो मंडव्ठी, कादं शिकार देरी कीं नाही 
आम्हीं इक्स्च पाहिला नादी म्हणून सांगितटे, त्यावखून महाराजांनी 
हत्ती मागे फिरविखा आणि म्हणङे की, “ चखा, मी तुम्हांस इुक्कर 
दाखवितो. ” असे म्हणून व्यानं आम्हांस एका पिद्ुमध्य बसेर 

मोठा इक्र दाखविा. तो बहिर पडतांच आम्हीं सर्वानीं त्याचे मग घोडे 
घातठे, आमच्यापैकीं एका गृहस्थास घोडयावर चांगले घसतां येत नन्हे म्हणून 
ते सर्वाबरोबर न निघतां, आपल्या धोडयाच्या ख्गामा दोन्ही हातांनीं खेचून 
त्यास थांबवीत होते, परंतु दुसरे घोडे पुढे गेल्यानें प्यांचाही घोडा त्यांस 
घेऊन जोरानै निघाला व श्री, मा, महाराणीसाहेबांचा हत्ती उभा होता, त्यां 
हत्तसमोस्च त्यानी जमीनीस साष्टंग नमस्कार घातटा | महाराणी साहेबांनीं कोणं 

आफिसर पडला, कांहीं खगे कीं काय, याचा तपास करण्यासादीं तैनाती 

तीर् एष स्वार पाठविरा, परंतु त्यास कांही एक जाब न देतां आमचे हे 
दोस्त आंग ज्ञाटून धोडयावर पुन्हां स्वार श्चा व पुटे हद््हदु निघून गे, 

आम्ही दोन तीन मैट इकराच्या म गेटो. त्याच्या पुठ्यावर दोन तीन भादः 
लागे असतील, परंतु तो फारसा जखमी न भ्राल्यामुे समोरच्यो कौतरातं 

| 



५० भीसयान्नरितरयजर््रय 
[| क, क 15, क, क, कक क क क क 0 9000 0000000 0 0 00000 

निघ्रून ला. श्रा्दरीदी आमने षोड, आम्दी दिक्तारस अनवाक्र असल्यास 

्यच््रामो कोतसंत धरातले, पु तो कोतरांत दिसेनसा श्ाल्यावर अगदी 
आमचे भोडे पाठीमागे पिरवं जग, तेब्डां समने कीं, षोडयास फिरबिष्या- 
सटी पुरी जागा नाही. तेन्द्रं सवैजण ओोडयावखून खारीं उतरडो व . हात्तांत 
बोडे धरून ह्ृहद्ध कोतर उतर्छौ. या आमच्या मूखपणाबदर आम्ही सुकामा- 
वर् परत आल्यावर के, सरदार ताज महंमद यांनीं फार टठयपक्रा दिक “रेप्ती 
दिवार करगे तो कुत्तिके मोतसे मर जवगे ` असे ते म्हणदे. भम्ही इुक्गर 
मारखा नारदौ तरी आमची शिकारीची हौस महाराजांनीं पुरी केटी, या 
आनंदांत आम्दी मु्ामावर परत ॒ आखों होतो. नवीन होतवरू तरुण अम- 

दारीस महाराज इक्राची रिक्रार करण्यास क्से प्रोत्साहन देत॒ असत, व्याच 
है एक 'खागरं उदाहरण अहि 

४. सन १९०२-०४ साट्च्या , रिकारीची गोष्ट असे. महाराजाच्या 
पार्टमच्यै मेजर भाउसाष्टे गायकवाड, आगप्पासाहेन सावंत, एक चाबुकस्वार 
व भी अप्ते होती. हक्ता येण्यास अक्का होता, म्हणून आम्ही एका देता- 
जघष्ठ धोड्याबरून उतखून उमे होतो. इतक्यांत ेतकल्याने भाजकेे ओले 
चण ' महाराजास पाहून आणले. महाराजाच्या हृकमावखून ते घेतटे व त्यास 

कहीं कक्षिस दिे. आम्ही सवेजण चणे फोन खात बसरी होतो व हातांत 
थोडर्याच्या गामा शोत्या. इतक्यात समोरच्या नदीच्या श्ीटमधून एक मोठ 
इक्र येताना दिसटा. आम्हीं सवेलण एकदम घोडथावर स्वार शार्ख. 
इुकराच्या एका बाजूस भी व ॒दुसन्मा बाजूस भाऊसहिव गायकवाड अलि. 

क्ीरमन्ये इुकसच्या जव आण्डौ जाऊन पोषो. पतु चिख्छामर््ये धोड्ाचे 
चाथ गुडष्वापर्धत जाउ स्ोगटे. इुकरान्ीही तीच स्थिति होती, स्यामे त्यास 
फार्खे.पकतां पित नन्दते. .आष्डौ दोघानीं त्मास दोही कजूनीं रेरीत करडा 
ख्ामगर व्कराठे. श्रीत्वा केर मह्ारष्ज तयारनिं उमेन्त शेते. द्ीरुष्या केर 
जकर "निक्त च -२ ̂  - कमान्या "जात भह्मराजांनीं असा सफले -शल्यावाः हात 
कत्म ती, -म्मला -डुतरभ्यर -काल्टनक््रा अरपफार निशुन ̀  येषा, ̀ न शुक्र लेव 
भ्दण्डः-कतीत वदरा. "प्यन-पर वसने. (दा तकत काष्ठा मेर अभर 
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र .मोठा. दता. .न्रसा एक .माल्यात दक्र ब्म, निष्मात.मोदेस्वारच्िाय 
य! हिकाररिवाय होत नक्त, 

५. सन १९.०४- ०५ साख्च्या शिकार्रीत एके दिवराीं महाराजाच्या पाटीति 
केरावराव सावंत, मी व इतर मेडक्ठी होतो. एक मोठा इकर हक्यातूल बहिर 
आला. त्याच्या बाजूस जम्ही दोधे श्रो, व उाव्या बाजूस महाराजांस ठेविे, 
आमचं दोघांचं काम इुकरास उजन्या बाजूने दाबून महाराजांच्या अगावर 

धाटावयात्रे होते कौ, ज्यायोगे महाराजांस हात करण्यास मिव्ावा, आम्हीं 
जवक्त जवल याप्रमाणे दोन मैटंची जोराची शयत ्वाख्विरी होती, तरी 
पण इक्तसच उ्ट आम्हांस उजव्या बाजूस रेटीत व पक्त ॒ चार्ट होता, 
कार्ण उजन्या बाजूस जंग असल्याने दडण्फस जामा होती, व॒ डाव्या 
जस मेदान असून, महाराजांच्या भाल्यास् त्यास बली पडावयाचें 
नन्दते, डुकराला आपल्या उजव्या बाजूटा घेऊन भल्याचा हम्त कडवा 
छागलो. तो आपल्या डान्या बाजू असला तर हात कतां येत नदी. त्याला 

भयल मरण समजते की काय, र्त्र उपजत बुद्ध .र्हणून तो नेहमी ्रणा- 
राच्या डाग्या भाजूल्ाच पठ्छ्तो व उजन्मा बाजूा सहसरा पठ्छत नाही, करील 

शयतीमध्य आमचे घोडे इकरास „“ ?106 ° » पाठलाग करून अगदी 
यके होति, व ५० कासुबर ऋभूच्न आ होते. यव्रेढटीं -इुक्ररात्रर छत न 
केला तर इतक्या मेहनतीने इतक्या षल्फवर आणरेढा थककेखा कर -द्यतचा 
जातो, असे बाटरून केरवराव सावंत ' यांनी आपला धोडा -द्यत कङूप्यानरा तूलं 
एकदम बका च त्याची महलराजंच्याही रक्षत त्री गोष्ट .पकदम 
आल्याने त्याह -आपला--्मेडा -बढकिका. दोघेही । ्ञात -क्छषाक्ा -श्वदीत 
चापुल्यान,दोन्ही .भोडयांभ्या ्रुठयांचरी टक्कर आती व दोषी कृत , ने 
व “कार. बानूल्यत्रात. धुरा, -केराङ्गराव,साक्ंपत आ्टी च्ञ रघनटी 
व ते व ङककषव्याः मागे कूननःत, सुख. "का साता दिरथेनममा्श्या 
पएंदीस् 'भक्कूनः तकरन्वागेनिप्वााल्त्ा -करी ते ततेव -काद्प्रल शडु्ग्कन्या 
ागलःगेटे,: री "मदना कट हती अश्नी तेथे वयानो, र्न, ऋमारे, 



की, “ माञ्जीच चूक, सार्वेतांची चूक नाही. मी फार वेक थांबलो, यापूर्वी 
हात करावयाचा होता, परंतु चांगला अगावर .येण्याची मी वाट पहात होते. 
तम्दी दोानीं चांगटे {२;१€ ०# केठे, परंतु इकराचँ निब मरण्याचें नष्दतै.” 
इतके गोद्न आम्ही परत फिरलों व दुसम्या इकराच्या माग रगो. केदावराव 
सावंत मात्र आम्हास त्या दिवरीं पुन्हा मेवठे नाददीत, मुक्तामावर आल्यावर 
मीं त्यांस महाराजांचे उद्रार सांगितठे, तरी पण आपण उतावीकपणा केडा 
याबदर त्यांस सारखै वादे वाटत होते, परंतु महाराजांनीं या बनावाबदलः 
त्याच्याजवव्छ एक इब्दही काढला नाही, याला म्हणतात खरी खेव्ठाड बृत्ति 

( {ल्ह शुः पय६ ) 

६. सन १९०६-० सार्ची गोष्ट असेल, महाराजाच्या पारटीति केदावराव 
सावत, भारसहिब गायकवाड, मी केगैरे मंड्छी होतो. इतक्यामध्यै एक मोटा 

इक्षर निधाटा त्याच्या मगे आम्ही रगलौ. त्या इकरान पिदधंव्या ्ञाडचा 

आश्रय धेत. उबक्याच्या शिकषरीच्या जगत दोन पिद्धंच्या रंगामधून धेड 
पच्छविण्यास जागा साफ केटी आहे, परंतु ही जागा २०-२५ कदमही 

नसते. महाराजास मध्ये घाट्न भाग्ही मंडलं दोन्ही बाजूस स्ञाटो. इकर एका 
पिद्छ्या रगेमधून दुसप्या पिद्धव्या रागेमध्ये पदन जात असे. तो मस्त अस- 
ल्यानें फारसा माठघानें पठत नते व पच्प्याची त्यास जरूरी नन्हती, कारण 
दडण त्यास नकोच होते, असा ट्पेडा्वाचा खे बराच वेच चाटला, परंतु 
इूकरावर हात करण्यास महाराजांस संधी म्ना. इक्र चांगला मोढा त्यास 
तसाच पिद्धमरये सोद्रन जाण्यास आमं मन वेना, त्यमु आम्ही व्यास 
पिद्धमर्ये इसकून म्ाराजांच्या अगार धारुप्याचा जोखमीचा प्रयत्न कसून 
करीत होतो. अरा ख्पंडा्वीम्यं तो एका पिदच्या रागेमधून निघून दुसप्या 
रगेमर््ये जाण्याचा प्रयत्न करित असतां, त्याच्या कमनाशिबनें महारानानीं 
त्वान्न विकर्णी त्यास पां व रगेच त्याच्या अगावर घोडा घाद्धन दुसप्या 
पिद्धच्या रगिमर््ये शिरप्यापू्वीं हात करून त्यास जमिनीवर रोव्छविखै. आम्हां 
सवस मोठा आनद श्राखा. मेहनत सफर श्राखी भरसे, वाटठे. असा दोनः 



आटक्षणी ४६। 
[ काका ^ क कीनि 0009 क ̂, क, क, कक, क कक ७४ 

परङ्धव्या रागिमध्यै हात कर्न इकर मारणे किती कर्ण अहि, है तज्ज्ञािवाय 
इतरांस समजणै राक्य नाही. हा इक्कर मुज्या राचा असून फार मोठा होता. 

७, इुकराच्या रिकारीमर््ये महाराजांचे जुने सहाध्यायी कै. कर्मं जनादंन 
सदारिव, कै. सरदार ताजमहंमद, श्री. कै. दादासहिव गायकवाड, कासममिया 
वस्ताद वेगरे मेडव्ठी होती. ही मंडकी इकराची शिकार उत्तम करणारी म्हणून 
त्यांची स्याती होती. कै. यु. श्री. फत्तेसिंहराव, कै. राजपुत्र श्री. शिवाजीराव 
केगरे तरुण राजपुत्र इुकराची शिकार करू रागटे, तेव्डा व्यांच्या पारमे 
वरी जुनी मंडली महाराज धाटीत असत, व आपल्या पार्यत, नानासाहिब 
दिदि, केरावराव सावंत, आप्पासहिव सावत, भाऊपाहिबः गायक्वाड कैरे तरुण 
मडन्ी घेत असत. असे करण्याचा खास हेतु हा असे कीं, तरुण मुखना 

जुन्या मंड्ीकडून इकराच्या रिकारीचै चांगरँं पद्तशीर शिक्षण मिव्छ. 

८. पूर्वी क्यपातीर युरोपियन आफिसरांस महाराज आपल्या पार्टीत इक- 
सच्या रिकारीच्या वेवं घेत असत, परंतु ते प्टणचे अमलदार असल्याकारणाने 
भोडयावर् चांगठे बसणारे नसत, व त्याचे घोड़ी इकराच्या शिकारीरायक 
नसत, व्यामुके बरेच वेलां अपघात होत असत. एके वेदीं एक नवरिका 
युरोपियन अमल्दार महाराजाच्या पार्टत होता. महाराज इकराच्या माग घोडा 
दौडवीत चाल्के हेते, व हे सिव महाराजव्या मागे आपटा माला खारीं 
धरून घोडा पीत होते. इक्र एका बाजूस पठछताच महाराज आपला 
घोडा धिमा करून त्या बाजूस ॒पच्छवीत होते, इतक्यात मागर सिबांचा 
माला महाराजांच्या घोडयाच्या पुव्यांत थोडासा लगा. महाराजांचा घोडा 
जखमी ्ञारा. साहैेनारने महाराजांची माफी मागितढी. या दिवसापासून महाराज 
क्यापातीरु खात्रीची मंडल्ी आपल्या पारत नेहमीं ठेवीत असत, 

९. इकराची रिकार भाल्यानँ करण्याचे दोन प्रकार अहित. एकास 
0ष्टा त् 9€7 जणि दुस्तयास [17वन्प0211त् € असे म्हणतात, 
गहूराज नेहमीं ात€87् 87637 ने इकराची शिकार करीत असत, 

सहारा्जाचा हात नेहमी इकराच्या काव्ठजांत कागत असे, व्याव्या पोटंत अगर 
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र्ह्षौषिर कचितेचः गतं असि. कै, युः फतेसिहरीव 'हे नेक 0५61;20. 
57६9 नै इकरोचीं' रिकौर' करीत असतः म्हणून ' त्याचे रिवरीचे किः 
अव असव, त्याच्याशिवाय बडोधांत दुसरा ̀ कोणीही ̀ शिकारी $€} 

दने इकरांची शिकौरं करीत नसे. 0७१०८ 9८४८ ने इुषरी्ची 
रिकीरं करण्यास इकैराच्यौ अगदीं जवव्छ जावे छागैः व हौत फार साषध- 
किनि षोडयसि वांचवूते करावा रखागतो. नाहीतर इकर षोडयाचीं रिकारं 
क॑रती, व रिकोव्यास जमिनीवर रोव्ख्वतो,. 

१०. सन १९०८ सां श्री. यु. फत्तसिहराव दह कैलासवासी ्षठे, 
तन्हांपासून महाराजांचा इकराच्या रिकारीचा रोक कमी श्चाका. त्यांत संधी- 
वाताचा रोग व श्री राजपुत्र शिवाजीरावासारख्या उमबा राजपुत्राच्या अकाली 

मृत्युची मर पडली, वरर करणास व साठ वर्षावर वय॒श्चाठ असल्यने, 
महाराज जरी स्वतः हातांत भाला धेन अलीकडे इकराची शिकार करीत 
नाहीत तरी धोडयावर स्वार दौऊन, शिकारीच्या वेव्ठीं जगर्ति सारखे प्रति 
असतात, व चांगला मोठा इुक्कर कोणत्या बाजूला जात असला तर्, त्यावर 
नजर ठेवून जव असर्ल्या पारटीटा वयाची खबर मुदाम स्वतः देतात, 

रुष्करी खेद्टांची आवड, 

महाराज लष्करी खेव्यंत दर वर्षी भाग घेत असत, भाल्यानें “ मेखा घेणे ” 
( (लया [ष्टु्टपह )) मात्याने कडया षेणे श] 7६, तल्वारने डोके कापणे 
( ०५ (प्रह ) वेगरे खेव्छांत महाराज ख्ष्करी अमल्दाराबरोबर मोख्या 

उल्हासाने कामे करीत असत. मोतीबागव्या धोडदवडीवर महाराज या कामाची, 
कवाईत निष्णात रष्करी अमल्दाराच्या देखेरेखीखाटीं करीत असत, 

२. रिसाल्दार रामचंदराव ईिंदे ( सेकंड ल्यान्ससे ) यांनीं कांहीं वर्षा- 
पवी घोडयावर जीन व ख्गाम न खवतां 7 61४ 0९&&;& चं काम वार्षिक 
लष्करी खेत प्रथमच करून दाखविे, महाराज हँ काम पाहून फार सष 
टे, त्यांनीं सदरहू रिसाख्दारास आपठे जवर बोटावृन शाबासकी दिली 
व म्हणाटे कीं, “ तुम्ही च काम माया घोडधावर् बसून कलन दाखविता 
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का : ” रिसाव्दार काही वेक गण्य बसले व मग म्हणछे की, ““ काही दिवः 
सध्या कबादृतीनें व सवने मी करून दाखवीन. ” महाराज हांसठे व महण 
की, ““ तुमची मूली आम्हांस समनटी अहि. ” महाराजानीं' या रिसाछ+ 
दारास खास बक्षिस दिं होते, 

षः 

२. एका वर्षी्या खेव्छात भाल्याने मेखा घेण्याचें काम॒संपल्यावर, महा- 
राजांनीं समितिसं फमोविङे कौ, जमीनीवर् बू ठेवावे व ते भाल्यने घेण्यास 
सांस सांगावे, ह काम फारच कठीण आदे. महाराज “ हमदम ” घोडयावर् 
स्वार हते. त्यांनीं पाल्या धविमध्यैच व उच्टै. रष्वरी अमल्दारानीं 
ग्रयल केका, परतु कोणासही भाल्याने वू नेतां अले नाहीं. 

४. एका वर्षीच्या छष्करी खेव्टात 37112] 1206 म्हणजे नागमोडीने ठट 

खल्या जार्गेतून घोडा घेऊन जाण्याची श्यत होती. या रार्यतीम्ये महाराज 
हमदम घोडयावर स्वार होउन सा्मीङ आटे व सर्वाच्या पुटे पिरे अषि. हाः 
घोडा फारच चांगला तयार केरे होता, 

५५. कै. श्री, यु. फत्तर्सिंहराव यांस 2276€- 0186 या खेव्ठाचा फार 
रोक असे. दर रविवारीं हा खेव्ठ ठेवण्यात येत असे व खेव्छंत महाराज हमेदा 
सामीट होत असत, या चेव्ंत १५-२० मैर्यची आड रस्ये दौड होत 
असे, त्यामुकटं महाराजांस फार आवडत असे. या ॒वेव्टत ¢“ ०५» च्या 
पाठीमागे रोवटपय॑त िकणारी म॑ड्ठी फास्च थोडी अस्ते, परु या योडयषट 
मेड्रीमध्ये महाराज हमेदा असावयाचेच असा नियम होता. 

६. कै, श्री. यु. फत्तेसिंहराव रिक्षण सपवून विरायतेहून परत बडो्ास 
आल्यावर पोटोचा खेढ पुन्हा सुरू करण्यांत आला. हा खे महाराज साधार- 

णपणे खेत असत. धक्काबुक्कीमध्यं ( पण्डा ) कधीं जात नसत, 
किंवा त्यांच्या जवव्छ धक्षाबुकी करण्याकसिं कोणीही खेवा जात नसे, अक्तँ 
म्हटे असतां विदोष शोभे. तरी पण चारपांच चक्कर ते नेहमी खेत असत. 
या वेक्रासाटीं पोोचीं खास तटे महाराजानी ठेवरीं होती. 
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७, निरगिरीस स्वारी गेटी म्हणजे कधीं कीं ०००5 च्या मागेही 
"राज धोडयावरून जात असत. या खेव्छंत चुरसाचुररीनें ते के्हांही भाग 
श्रेत नसत, फक्त चांगली मेहनत न्हावी व मेडष्टीच्या ओल्छखी ब्हान्या याच 
हेतूने ते सामीर होत असत, 

रिकार 

मोठमोठ्या जनावरांची शिकार करण्याची महाराजांना आवड अहे. वाघ 
सिह, हत्ती, गड, जगी पाडे अशा मोठमोटया हिंस्र जनावरांची त्यांनी रिकार 
केकी अहि, वित्येक वेव्छां पायदव्छ जमिनीवरूनही मोठमोठे पटाईत वाघ त्यांनीं 
मारे अहित, एके वेव्टीं सोनगडच्या जंगलात एका पटाईत वाधाची शिकार 

करण्यास महाराज गें असतां, तो पटाईत वाघ उ्या जगलांत होता, त्या जंग- 
दछंत मछान बांधण्यासारखें श्चाड नसल्यानें महाराजांना उच वादेल्या गवता- 
मधून वाघ असख्ल्या टिका्णीं पायीं जावे रगरट, वाघाला बहिर काटप्यासाटीं 

हाकारी चाद्ध् होती. महाराजांपासून २३०-४ ० कदमांवर एकदम तो वाघ 

गवतामध्ये दिसखा. व्याने महारा्जांकड तोंड फिरवून एकर्दाच पाहिले, इतक्या 
अवर्धत महाराजांनी बेदुक सोदून नेमका व्याखा ठार कला. हयी गेोव्ठी त्या 
वाघाच्या दोन डोन्यांमध्ये कपाव्ावर लगी होती. ती जर चुकटी असती 
तर फार भयेवर प्रकार श्ञाला असता, कारण जनावर फार जुन व मोटे होते. 
इरण, बदक, तीतर, बेर कौरेर्चाही शिकार महाराज करतात, बहुतेकः पुरसत 
असेल व्या वे्टीं अबयापही रिकारीस जाणें महाराज साहनांस आवडते. 
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लेखकः-गणेदा अनत केरे बी. ए, 

प्रास्वाबिकृः-- श्रीमत सपाजीराव ८ तिरे ) महाराज गायकवाड यानीं 
सन १८८१ चे अचेरीस राज्यसूत्र हाती घेनल्या पासून राव्याची सभ बाजरी 
य्रणति करी हात गेी हे दरसाख्च र ज्याचें वार्षिक निवेदनावरून तसेंच 
्याची जी चरित्रे प्रसिद्ध श्चाटी अहित स्यवषन सपरनण्यास साधन अ 

अहि. परंतु हय प्रणति घडवून आणर््यात प्रत्यन्त महाराजनीं स्वतःची उत्पादक 
्ररफबुद्धि चार्थि, प्रोत्साहन दिदे, कष्ट घेनटे, सर्वरा्या मनांत कर्तव्या्चा 
जागृती उत्प केडी त्या स प्रयत्नाच सुपरिणाम अज दितुन येन॒ अषि. 
महाराजनीं राज्यतूत्र हाती घेनल्यपामून दिरेल्या हइकुमचि स्तः व॒ मदत- 
निपच्या साद्याने नि्ीक्षण करण्याचा सुपोग मला आल होता व्यावरून कांहीं 
निवडक उदाहरणे दाखतून राज्यच्पा प्ररत मह्राजव्या प्रयाचे थोडश्यांत 

दिग्दङान करणार अहि. 

कारकीदीवे चार कालषड-- प्रथमपासूनव्या इकुमांच्या ब इतर काग 
दाच्या निरीक्षणावषख्न व ॒नोकरीतीर स्वतःच्या अनुभवावरून महारजनच्या 

कारकीदीचि मी चर काठ्खंड समजतो. 

१ राञ्यकारभाराचें सर्वागीं शिक्षण सन १८८२ ते १८९५ परयत. 
२ स्वतःची कतेवगारी सन १८९५ ते १९०७ पर्यत. 
२ श्रमाची फएट्प्राति व कौटिक आपति सन १९०७ ते १९२३ पर्य॑त 
४ मुख्य चार्क्रच हर्ती ठेऊन विश्रांति घेर्णे सन १९२२ पापून. 

राज्यकारमारार्चे सर्वाभी शिक्षग--हाराज पुस्तकी रिक्षणादल 
नुकरतैच बहिर पडञ्ठे; आणि त्या वेक्चे दिवाण दोनतीन विकरार्णी दिवाणगिन्या 
कहन नांव भिव्छवुन त्रिटि सरकारच्या पत्ततीनँ जच्ठे; व महाराजवच्या 
अ्ञानपणांत पूणं सतन राञ्य कारभार केरेडे आणि व्या वेल्वचे खाव्याचें अश्व 

(4 
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कारी वयानेँ व ज्ञानानें पोक्त, सथ्यकारभाराचा प्रत्यक्ष अनुभव धेतठेरे, इतरेः 
मन्दे तर महाराजांचे राज्य कारभाराचे शिक्षागुर् हेते, आणि महाराज राज्य. 
कारभार हातीं घेतेवेव्टीं, केवल अटरा वर्षं वयाचे होते. अदा स्थिती त्याच्या 
कलनेच महाराजास आरंभी कामं करावी खागर्ली. 

महाराज रवानेगी व फौज खोत्याची कामे स्तत्र रीतीने बारकाईने पाद् 
लगे; व कीं कार रोटल्यावर इतर खात्याचीहि कामे तपसीट्वार पाह 
छागे. तसेच सग्यांत फिरून रोकास्थिति अवरोक्न केरी; हिदुस्थानांत व् 
युसेपांत रिरून तर्य लोकस्थिति व राज्यकारभार याचे निरीक्षण केटेव 
अनुभव. सपादिटा. काल्कमनें ज॒ने व वयोवृद्ध अमल्दार कमी होत गेठे आणि 
महाराजासहि दिवसेदिवस राभ्यकारभाराचा प्रत्यक्ष अनुभव भि्छत॒गेल्याने, 
तसेच ते काख्वयांतूल बाहेर पडल्यान अधिकारावर व॒राज्यकारभाराबर त्याच 
तेन प्रमावी होऊ खगे. या कालांतषि महाराजानीं ग्रगर्तीची सुरुवात हदं 
हदं केटी होती. 

आपल्या हात आपल्या प्रजेचँ व सवं देराचे कल्याण उत्तमांत उत्तम 

हणे शक्य असेल 1तितके करण्याची पराकाष्ठा करण्याचा निश्चय महाराजांनीं 
केल्याचं त्यांनीं केटेल्या हृकुमाच्या निरीक्षणावरून स्पृष्ट दिसते. 

स्वतशची कतैबगारी- राव्यकारमाराचें ज्ञान व॒ अनुभव पक देस 
आल्यामुष्टे महाराजास आत्मविश्वास पृणपणें आखा. राञ्य कारभारात उत्पन्न 
क्टेह्या अडचणी महाराजांनीं मोटया कौडल्याने दूर केल्यामु पटीर राव्य- 
कारभाराचा माग वयसि आवरता आखा. अनेक प्रकारच्या महत्वाच्या सुधारणा 
योजून व्या अम्खछत आणल्या, या काटखेडंत राजकीय व दैवी परिस्थितीरीं 
तोड देउन मागे आक्रमावा' कागटा. राञ्यकारभारांत प्रगतिपर सुधारणा-यरास्वी 
केल्यामुटे राज्यात व राञ्याबाहेर कीतिं पसरछी; रयतेने त्यांच्या कारकीदीचा 
रौप्य महोत्सव करून गौरव केरा; वयास पंचेचारक्छसि वर्ष. होत आली; कौटु- 
बिक स्थिति समाधान वाटण्यासारखी रखी; मुखंच शिक्षण सुख्टीत व समा- 
घानकारक चार्ट. हेते. युवराज फतेर्सिगराच यांसं राज्यकारमातचे शिक्षण 
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द्यत येत होतें. नात्बंड ज्ञाल्यानें महाराज पितामहपदास पोट, अक्षी सरक 
प्रकारें समाधानाची स्थिति प्राप्त श्री, 

या कारुखेडात रार्ज्यात सुधारणा करण्याचें काम जोमानै चांतरे शेरते. 
रिदी पहान्यासेवेधानें एका कामी ही उत्तर इच्छा हो्यी्चे कारण दौखबिरँ 
अहि ते-- 
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श्रमाची फलग्राप्नि ब केटबिक आपत्ति-राञ्य सुधारप्याचे प्रयत्न 
ञपाटयान चाध होते. राजकीय विषारी वातावरणांतूल निभावून महाराज आतां 
जास्ती तेजस्वी दिसू छागे, फार परिश्रम केल्याने विश्रांतीची अव्यक्ता 
भासु छगली. कांहीं कार पूणं विश्रांती घेउन पुन्हां ताज्या दभन काम करावें 
असे करतां करतां वयास साठ वर्षं श्राटी. या पूर्वीच युवराज फंत्तेसिंहरावच 
निधन व प्यानंतर कांहीं कारनं आणखी दोघे कर्ते पुत्रे गत॒ आआल्यानें चवर 
खिन्नता भासु कगटी; तरी सुधारणचिं काम चाच होते आतां हे सुधारणोचं 
काम महाराजास हातव्या मकप्रमणे ज्ञाल्यमुखै ते सहन रीतीर्नँ 
सुचवृं छागरे, 
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मुख्य चारुकट हातीं ठेडन विभ्रान्ति--स्वतः प्रत्यक्षय श्रम न धेतां 
राज्यकारभार पुरव्टीत चारवा अशी राज्यकारभाराची . घटना घडवून तीं 
अमखंत आणल्यानें तिचा उपयोग करून धेर लागे अदित, सुकताणावर 

तीक्ष्ण नजर ठेउन जरूर पड तेब्हां कांहीं काठ स्वतः सुकाणं हातीं धरून 
पुन्हां विश्रांति घेऊ खगे असा करम आतां चादर अहि. हट्छीं महाराज मागै- 
दरकाच काम करीत अहित. नात् युबराज प्रताप्सिहराव यांनीं राञ्यकारभा- 
राचा धडा घेण्याची सुखात केटी अहि दुसरींहि नातवंडे शिक्षणांत प्रगति 
करीत अदित. हष्टीं अरसी परिस्थिति असल्याने त्यातच महाराज समाधान 

मानून धेत अदित, वयास सत्तर वर्षं क्ञाी. आतां विश्रातिची खास आव- 

स्यकता अहि, 

महाराज स्वभावतःच धटया कटवा प्रकृतीचे नाहीत. सन १८९३-९.9च्या 

घुमारास निद्राभगाचा विकार जडखा तो बरेच दिवस होता. रिवाय तीन पुत्रांच्या 

मृत्युमुकरे त्यास मानसिकं दुःख मनस्वी ्ञाटं आहे त्यांतच संधिवाताचा विकार 
जडल्यामुके दारीरग्रकरति नीट रहात नारदी, तथापि स्वतः दरीराची योग्य 

काव्टजी घेत असल्यामुे व वारंवार उत्तम हवैत वास्तव्य करण्यास जाउन 

विश्रांति पेत असल्याने आजपर्यत महाराजांस काम क्रतां आके, असेच यापुे- 

ही त्यास दीघौयुष्य व पृण आरोग्य प्राप्त व्हविं अशी सव प्रजाजनांची नोकर- 
वगोची व इष्टमित्रांची इच्छा अहि. 

हुङ्मांचा विस्तार--डिसेवर सन १८८१ पासून आज (जुरे १९३२) 
पर्यत पनास वर्षात महाराजांनीं दिर्ल्या हइकममांची संल्या समोर ॒त्रपन हजा- 
वर श्ञाटी आदे, त्यांत कित्येक एक विवा अर्या ओव्छीचे, तर॒ कित्येक 
चार् पांच बंद कंवा त्याहून जास्त बेदाचे आहेत, सरासरी पांचशे पृष्ठाचा 
एक भ्रय दरीं हे इतका त्या इकमांचा विस्तार अदि. 

आभी कित्येक हइकूम महाराज स्वतःच डिषहित, ते करीं कर्धी एकक 
दोन दोन बैद शतके मठे लिष्टित परेतु कां काटानंतर कामाच्या व व्याप्र- 
माणे विचाराच्या गर्दुर्टे स्वतःस विचार करण्यास वे मिव्ठात्रा, व इकूम 
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करण्यांत सावधानता रहावी म्हणून किंवा दुसन्या अनेक कारणांमुवे स्वतः 
नं रिहितां दुसन्याकटून टिहिवं लागडे, तरी ही अजून क्रचित् प्रसंगीं स्वतः 
छिहितात; अगदीच ठिषहित नार्दौत असे नाही. 

सामान्य धोरण रउरविण्याकडे ठ्ष--राज्यकारभार हातीं षेतल्यावर 
कांहीं दिवसांनौ अशी वहिवाट सुरू केटी की, रज् ज्ञारेल्या कामाबदर हुकूम 
देताना व्या इकुमांत सवे सामान्य धोरण ठरवितां येल तर ते ठरवावयाचे, की, 
ज्याच्या योगाने पुनः अशा प्रकारची कामेँ उपस्थित ्चारीं असतां ते कूम 
मागंदशैक व्हावा या उदेराने साधारणतः साधक बाधकः असी समजूत फार 
बारकाईने देऊं लागङे व नोकरवग॑ सर्वारगण शिक्षण मिदून चरस बनेर या 
हेते हूकुमांत प्रवचनंहि दाख करू रुगे, त्यामुक्े अरा समजुती व बोधपर 

इ्दारे देण्याची महाराजास हमेदाची संवय जडटी. एका कामासेर्ब॑धी समज॒ती 

देताना दुसन्या कामासंबेधी जर सामान्य विचार सुचटे तर ते व्याच हकुमांत 

डिहवितात. हं विचार निरनिरान्या ठिकाणी विखुरटेटे एकत्र करवून व्याच 
निवधग्र॑य करविरे अदित. आजपर्यत असे चार ग्रथ तयार श्ञाठे अहित. 

प्रजेचे कल्याण करण्याची उत्कट इच्छाः--सन १८८२ म्य 
राग्यांत फिखून प्रजच्या स्थिर्तीचं निर्तक्षण व सुखटुःखं समजून षेतखीं; व 

त्यावेव्लीं निरदनिराल्या बाबर्तीची टाचणे के्छ।. त्या टाचणांचा राज्यकारभाराचे 

कामी फार उपयोग ्राखा. तीं टाचणे पाहिटीं ्हणने महाराजांची सुक्ष्म दृष्टि, 
विषय आकट्न करण्याची राति, जिज्ञासा व प्रजेचे कल्याण करण्याची 
उ्कट इच्छा हीं व्यक्त होतात, 

कामुच्या शिस्तीकरितां नियम करविरेः-- प्रयेक प्रकार्य कामा 
बदल नियम धडटेखा असावा असा प्रथमपासूनच महारा्नाचा कटाक्ष होता, 
त्याप्रमाणें अनेक विषयावर नियम ज्ञाठे अहित. बहुतेक नियमांची मूढ सूचना 
महाराजांवदून श्चाटी आहे. 

महाराजांच्या स्वतःच्या प्रयत्नांचीं कादं निवडक उदाहरणे. 
वांधकाम खातं प्रयेक काम शिस्तवार व बिनचूक व्हावे या विषयीं 

प्रथमपासूनच महाराजानीं कडक नजर ठेविटी होती. बांधकाम खात्यांतीरछः 
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कांहीं कापर सन १८८२ व्या भेनरांत महयातनाकंडे रन् श्शींःस्वाचरूल ीट- 
राक्छरा बरोबर रीतसर कारे क्ाठेके नाहीत, त॑संच ̀ जिनसांचे माव चौकासपर्णे 
ररल्याशिवाय कामाच्या तपशिलंत फेरफार केठेका आहे, हृ्यांदि गोष्ठी निदरी- 
नास्त आल्यावख्न इशारा केला की,-- 

“^ @अ126 1{1€८्षाश1165 6006 पणवा प्राण ०छऽलारथत्णो 171 
&011& 1170611 ६० 0४ 0166 लाः 62568 ग ताशप८5 धी 
&00118€075 { 00{0€ 2 ्८प्राधा6€ 111 06 {16*€0160 1४ 
15 शश 627165६ 0681176 ५2६ 5161८5६ वदद्रुपाभ्व४क श°पात 
(ष्टषका] रा 20836770 ग = एषौ116 , एणहा०6७5 270 ॥18६ त€ 
010्6€ 5० पाव 96 (म्ला ग भार पलप € {00 115 नल्वः 
60186. 

सन १८८३ च्या जूल माहैन्यात कामाच्या शिस्तीबदर इकूम दिखा की, 

50706 ०10 62568 8110 € & ६21 191 27 फा) 
6276 €श्ाणि{ल्तवं पा प€ पोका ज हाणा1& 60026६8, [0 
50116 62.868 @01126015 एला6€ {1617116 {0 €शट्€प्€ 1घ्ला5 

रा 0 एरथु०ा€ 12065 107 पला) 130 एष्टा वष] $ 8616, [7 
-50706 02866) 19.186 ० एऽ फला^€ 6817116 छप ० {€ 71676 
ला] ०८616 9 ५116 12६6 € प्ता, [४ 15 प्राश €9111€51 
0१68176 {12 21] ल्टप1श168 1176 (16७6 50प्रात ०6 641 
पा] 2.४०त6त्, ४12६ € णार 8001 € :21526६€त् 171 > 

35461026 [फटा = केप्रत् पाताः 2 {7121 16600186 
70८्ल्वपा'€ व.7त् 02 215 तदक प्रा€ प्रणा प15 61691 66056 

810प्|4. 06 10817 १०८६९ 2.० ८०१६6६६१, "' 

केवक्र वीस वर्षे वयाच्या राज्यकर्व्याकइन अशाप्रकोरे रिस्तीचा पाठ 
दिल्याबदर सनद कौतुक वाटल्याशिवाय रृहात नाही, इतरकेच नाहीं तर ह्या 
पाठाची आवृत्ती पुनः पुनः केल्याचें दिसते. 

"(ल भध जा इषव क्वत.पल्िप्पञ क् क ककद्न्वप्ण 
76४6३16त्. ए {16 {0205 62101 06 [28860 छशा 17 €ा८€ 
25 0116 18 {2701 [0176[09.76त् ६० 706६ ण] 63565 ° 1€6्1688 
अत चावत्ा0186त सटती छा € -व१-2 एलप्रन्तं जाला +इध्व्व- 
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668 9 अप्छादाः देशुल्यातात्त् एलजा्टहु , ४० (णपः 'लेहु0७8 
तला 0ल्त् तर उप्रणं पलार " 

मस्नुनागेच्य। कासाच्या निक्राखचे ख्चाच्या मंष्ठरीच्या का्मी.राज्य कारम्प्राश्चं 
एकः मुख्य तत्व महाराजानीं दर्थविे अहि ते 

“ 11 15 पृप्ल्डनगाभ०८ , क्लप छणटा) कः लकृलातीध्प€ 
28 18 एर16}) 12 एला) 176प्लत् {07 10616 [लऽ०दा। 607 
श्ा161166 0६1 ८6 ०6 (लु पत€त् 10 धल 8४९६6 ल्शृ्लाताप्र^€ 
0 एप्रा116 एणला8, एलाइ०ा§ दलाल ऽपत्ला€ यपत गतप 
{01 € {1706 एलाह 276 हध्६८०६९ ॥0 € ण्ट न्ड्छण] आ 
ग्रलला§ 11501 णह €श्लातापप्यल [जा ऽचल्ल्पातषट आऋआला€ शताश- 
तप्र] 60 शलााला66€ (11681066 ०6 ग 311 एप]16 एलारली६ 2 
शाला) 2 वृपट्डप्रजा 725 दरदलिला८€ (0 फलः ज्या एकल्ाऽगाश 
©2075%€0167166 {€$ 50पात € ला-क एपाा€्प८प्ऽ '' 

देशकल्याणाच्या बाबरतीत प्रजेच्या विरोष जशूरीची जीं तलाव पाटर्बधा- 
प्याची बाबत ती राजू हर्ती घेऊन रगर्खच राव्यांत देशस्थिति अवरोकन 
करण्यासाटीं फिररे ते्ां व्यांच्या छक्षात आदी व उद्रार काटले कीं, 

“ [ अणा तल्डाछपञ ज ऽध्लंपषटु 17716800 बणप्ड ०ु€1९त् 
छाः € (पाध ए्0ला-€र्छा {796४162916. "' 

पुटं या बाबतीत ८ संव्रत १९५६ च्या दुष्काठ प्रसैगीं ) हयराजं 
स्व्तत्र खाते निमोण करून राग्यार्तार सवै भागांत पाहणी करविी, ' योजना 
तज्ञ माणसाक्डून तयार करक्ल्या आणि सवडीप्रमा्णे अमलं आणिल्या. 

सन १९०० साटीं ्चाकरी व छत्रार्न्या योजना व क्षावरमती आणि खरस्षती 

नर्दच्या पाण्याचा उपयोग करण्यान्नी योजमा सुचकिरी, सन १९०२ सारी 
हिराण् व कादरपुर, सन १९.०८ सारी कामगीर + धाटक्ड अका रोकना 
खतः ख, सुष्डव्रिल्या अदित. 

पोटीस ठाणीं राज्यातील ध्मेशारकैत, देवस्थानांत, चैी्यांत ( चावीत ) 
इत्यादि चविक्राणीं पूर्वीच्या रनवर्दीपास्ूल भक्त; त्यमु .अकद्रांस व संवच्या 
ठोकास अडचण होते. इतर्केच नाहीं तर प्रसेगीं "कषत मदकेत अस्वं 
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निदरीनास आरट, न्या बरोबर पोरीस ठाणीं स्वतत्र बांधण्याचा कूम केटा क 
स्वतः चिकाटी धरून सवै राज्यात तीस वर्षात स्वतंत्र पोलीस चौक्या बांध 
विल्या. सन १८९० च्या दिल्या इुङ्मांत “ पोरीसना टेको घर्मदाव्छ, 
देवक्छ विगेरे सावेजानैक उपयोगी जगामां रेहेवाथी रोकोने घणी अडचण वेट्वी 
पडी हती, ए अडचण दूर थवी एवा इरादाथी दरवषे बजेटमां वधरे तपसीट 

न जोतां आसरे ४४००० चुवाव्छीस हजार रुपीयानी रकम मजूर करवा अमे 

कम आष्यो हतो. पण जे हकीकत रुज् थ छे ते उपरथी जणाय छे के- 
उपर ददावेखी स्थितिमां फेरफार थयो नथी अने हजु ख्गी देवाख्य धर्मदा 
विगर जगोए पोटीसना रोको जारी रेखा छे. ” लोकोने खरी अडचण दूर 
करवाना हैतुथी हजूरथी इकम आपवामां आब्यो छतां आ्छे वर ए अडचण 
हजू जारीज के, ए कटं रोचनीय छे ए कहेवानी जरूर नथी. हज्रथी इकम 

थाय अने वखते वखते जे इच्छा प्रजाना सुखार्थं प्रदकित कामां अवे तेनो 

वतसर अने सारी रीते अमरु करो, अने ए रीते हजुरने सतोप थाय एम 
कश्वुं, ए हरेक अमल्दारे करवानु छे. पण ते प्रमाणे यथेदं नोवामां आवतुं 
नथी, ए दिरगिरीनी वात छे, 

^“ इवःमनो अमर न थयो ए अधिकारीनी गफलत अने बिन काठजीनो परि- 

णाम छे. कारण अधिकारी पोताना कतव्य कमनी पुरेपुरी काठ्नी रदे तो एवो 
परिणाम थवा व्खत अवि नही. प्रजाना सुख अने राञ्यनी व्यवस्था माटे काठ्ठजी 

राखी अमे वखते वखते जे इकमो आपिए छीये ते इकमो मात्र कागव्छ उपरज रहीः 

तेनो अमर न थायतो पछी ए स्थिति एवी सतोषकारक अने सारी राज्यन्यव- 

स्थाने मटे भयंकर छे. अने आवी स्थिति नारी रहे तो पछी र।उ्य काम मेः 
उदज व्यवस्था करवा विचार करवानी फरज पडवानी; मटे दिवाण एमणे 
खाताना तमाम मुख्य अधिकारीओने भासंबंधमा एकवार असरकारक रीते 
अमारा विचर जणाववा. 

यावरून महाराजांस स्वतःच वारषार अधिकान्यांस कसं नागत करावे 

कागत होते त समज ! 
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सडोदे राहरांत पिण्याच्या पाण्याचा पुरठा करण्यासाटीं आजवा येथे तराक 
नाघण्याची तपरीटवार योजना सन १८८४ सां मंजूर केटी. त्या योजने 
प्रमाणं सन १८९१ पासून शहरात पाणी विपुख्पणे मिदूर कग्टे, है 
उदाहरण खक्षात ठेऊन दुसम्या मोढठ्या वस्तीच्या शाहरांत व मोथा कसव्यांत 
पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याच्या योजना स्वतः सुचवून अमलांत आणल्या. 
सेन १८९.१ सारी पाटण, सन १८९८ साटीं सोनगड, भाद्रण, रिनोर हीं 
कामे सुचविटी. अशीं बर्रच कामे स्वतः सुचवृन तीं तडीस नटीं आहेत. 

ज्यान वडोदे शहर चन्डीस पनास वर्षापूर्वी पाटे, त्यांना आज त्याची 
ओट्खदहि पटणार नाहीं, अडी त्याची उत्तम स्वना ्चाटी अहि. आज बडेदे 
दे आरोम्यसाटी व॒रोभिवंत अहि अशी त्याची स्याती अहि, व्याचे पूर्ण 
श्रेय महाराजाना अहि. 

सन १८८२ साटी सुरसागर तखावाच्या मोवताट्चा दाट वस्तीचा भाग 

मोक्ठ्छ करून हवासीर करण्यास स्वतः इुकूम दिखा. व त्यानंतर शाहराचे निर- 
निराचे भागातीट रस्ते रुद करणे, विश्रान्तीसाटी मोकल्या जागा रासून ठेवणे व 
तेथे बाग करण, इत्यादि तजविजी करविल्या,. त्याचप्रमाणे राव्यांतीट दुसप्या क्स- 
व्यातहि आरोग्यकारक व सुद्र अंशी रचना करण्याचे वे्ोवेव्टीं स्वतःच कूम 
दिठे आहेत. तसेच व्या व्या ठिकाणी स्वतः जाऊन जागा मुक्रर करून देउन, 

समजुती दिल्या अहित. इंजीनियर चिका व संनिटरी कमीशनर डं, धुरधर 
यांस दुसव्या शाहराच्या शहरसुधारणा रिकण्यास पाट्वून तयार करून आणिटे 
व मि. गेडीस या तज्ज्ञ मनुष्यास बडोदास बोलावून वयाची सा घेतली. 

सन १८८२ साटीं राज्यात पिरत असताना करोरमहार कचरी गांव 
माहेर बधण्याचें काम चाटठेके पािटे, त्यावरून “ इतर महाल्कचेन्या, दवा- 
खाने, मुखंच्या राव्ठा वेगरे बांघण्याच्या कार्म स्वच्छ हवा, इमारतीचा देखावा, 
नजीव् रेल्वेस्टेरान हृतक्याच गोष्टी पहावयाच्या नसून रोकांची सवडहि ष्यानांत 
भेतटी पाहिजे. ज्या दवाखान्यांत रोग्यास उपचारासाटीं ठेवण्यांत येते, त्या दवा- 

९ 
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ऋान्यासाटीं गांवाबहिर जागा पादरी तर चांगले, परंतु ्या दवाखान्यांतून लक 
ओषध घेऊन जातात असे दवाखाने, शाका, कचेग्या यासादीं गावांतच वंपा- 
उड करून हवाशीर् इमारती ांधल्या म्हणजे लोकांस जास्त सोइस्कर पडे ? 

असा हृकूम केखा ! 

याविषयीं पुं एके प्रसंगीं जरी सावधगिरीची सूचना दिटी कौ, न्ी- 

काटचे गर्वी कचेरी बाधे ती नद्चिं पाणी मोल्या पुरतहि पोचूं शकणार 
नाही, अशा सुरद्वित जगी बांधावी. 

दस्णप्रस्णाची साधन् देरसम्रद्धीसाटीं जीं साधने पाहिजेत त्या 
साधनांत दव््णवटणाचे माम॑ हे एक साधन आहे, व्यासाटौं रस्तं करण्याबदछ 
सन १८८२ च्या जून महिन्यात इच्छा प्रदरित को,  [ 37) 0681004 
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<512115160. ” व हकोकनी मागवून रस्ते करविटे, 

दव्ठणवन्णाचे मोठे साधन रेल्वे. च्याबदठ महाराजानीं वेव्ठेतरेव्ठीं अनेका 
सूचना केरेल्या आदल्छतात. खुद महाराजानीं २५-३० टिकाणीं रेल्वे कर- 
ख्याच्जा सूचना करून, हकीकती मागतून शक्य तीं काम करविटीं. व्यापेकीं 
शिनेर, अमरेष्टी, ज्ञकवाव, बेचराजी, वाघोडिया कैग रेख्वे तयार इ्ञाल्या; 
च ग्रही होऊं शकल्या नाहीत. तथापि जथ जये प्रथम दर्घनीं होण्यासारखा 
सेभव वाटला तेथे तेथे महाराजानीं स्वतः सूचना केटेटी दिसते, 

न्याय व अमरबजावणी खास्याची फारकत--फोनदारी इनसाफाचं 
काम मुख्की अमल्दाराकटे होते, व्यामुक प्रजेस न्थाय मिकव्िण्याव्या कर्मी 
कार त्रास पडतो, मुख्की अमल्दार फिरतीवर असटा म्हणजे प्रजेस इनूसाफाचे 
कामासाटीं त्याच्या माम मागे फिरण्यास फार अडचण व त्रास भोगावा गतो. 

तसेच पौजदारी इनसाफाचे क।मामुठं मुखकी काम॒ कितीहि महत्वाचं अस 
तयी तै न क्रतां कित्येक प्रसंगीं इनखाफी कामच र्रणे भाग पडते, असें राज्यात 
फि्तेवरे्रीं केरेल्या चौकरीवखून महाराजांच्या रक्षत आदे, तेन्हां या बाबतीत् 
काय कें असतां प्रजेसं सुख होल, ब मुख्की अमल्दारासहि स्वतःच कार 
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करण्यास सुखम पडेल, याबदरु हकीकत मागवृून तज्ज्ञ माणसाबरोबर विच।र- 
विनिमय करून विरुद्ध कारणांचा पणं विचार केखा; व अधिकारी वग अनुकु 
नसतांहि सन १८८६ पेत्रुवारी महिन्यापासून सुरुवात करून कमाक्रमानं 
सुख्की अमर्दाराची व फजदारी इनसाफी कामाची बहतेक फारकत केटी, 
आणि आपली योजना तडीस नेी. 

नामदार ब्हादृसराय लाड मिन्यो यानी बडोदे राहरास भट दिल्यविनी 
राञ्यकारभारत श्रीमतांस यश॒ आल्याबदर अभिनदन करतांना “ ० 
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{116 (्0णर्टा1111€ा1 ° 11018 ? असे स्पष्ट म्हटटे आहे 

निटि हिंदुस्थानत राष्टीय सभेने सन १८८६ साटीं डिसिबर महिन्यात 
ठराव कर्न अया सुधारणांची मागणी केटी, व जी अचाप मिदं शकत नाही, 
ती सुधारणा बडदे राज्यांत महाराजानी केन्हांच सुरू कटा अहि, हौ कौतुकं 
-वाटप्यासारखी गोष्ट अषि. 

सयुक्त राज्यधटना- दष्टं हिंदुस्थानातीक ईग्रजी अमरांतीर प्रदेरा व 
देशी संस्थानं याची संयुक्त राज्यघटना करण्याचे घाटत अहि, व त्याविषयीं 

उहापोह होत अहि; अशा एकीकरणाचे स्वप्र महाराजांस फार वर्षापू्वीं पडले 
होते असे म्हणतां येदं, कारण त्रिटिरा पोस्ट अंक्ट बडोदे राज्यास खग करून 
धेतटखा होता ( १५-५५-७८ ). त्या कायात तिकडे फेरफार आल्यनें व्या 
फेरफ़ाराप्रमाणे बडोदे राज्यात अमर करण्याची मजरी सन १९०१ साली 

न्यायखात्याने मागितङी. व्यवेव्ठीं महारा्नानीं इशारा दिका कौं, “ कायदा 
बंघनारी धारा सभाओमां देशी राज्यसंस्थानो तरयी कोई प्रतिनिधि बेसतो 
होय तो अवा कायदाओमां देशी र॑ज्योना हक्तनु बराबर प्रतिपाखन थ शकेः 
एम खगे छे, " 

उत्तम रथां चीं भाषातरं च नवीन प्र॑थ--महाराजानीं सन १८८५ 
मार्ली पाटण ये्थीर जैन प्रथसं्रहाख्य पिरे, तेन्हां व्यांतीरु महत्वाच्या प्रथा 
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भाषातर करण्याचा हृकूम दिल. त्यानंतर इईभ्रजी, संस्कृत व परियन भाषांतीख. 

अनेक विषयांवरीट उत्तम प्रेथांचीं भाषांतर पारतोषिके देऊन वरविटीं व छाप- 
विलीं; वित्येक म्रथांचीं नविंहि स्वतःच घुचविी, या गोष्टी सव।स माहीं 
अदित. तथापि योडक्यांत दिग्दरान करावयाचे तँ इतकेच द, बारविवाह, 
पोवडे, पाका, वुत्रा व घोडवा्चौ मागत, पाश्चात्य व देजी खेल, मुखा- 
मुलीचे खे, इत्यादि विषयापासून ते वेदान्त, तच्छज्ञान, संस्वार, नागरि 
काचं तव्य, निरनिरान्या देराचे इतिहास, सगुणोपासना, बुद्धधरमीय 
परे, बालज्ञानमेजूपा इत्यादि निरनिरान्ठे विषय स्वतः सुचवृन व्याव् प्रथ 
रिहिविर्टे अहत. 

बेरे अथवा लागत कमी करून आयपतवेरा बस्रविला- राव्यातीरु 
दर एक महालंत निरनिराल्या बाबतीचे अनेकः प्रकारचे ख्हान लहान वेरे 

घेण्यात येत असत. त्यांत सुधारणा करण्यास जागा अषि, असे एका कामावखून 
महाराजांच्या प्रथम ( सन १८८५ ) लक्षात आटे. तेब्हां अदा वेप्यासंबधीं 

अनेक वेव्छा प्रश्न कारून हव्मीकत मागविटी, व ती एक्त्र वरून व्याबदल 

विचारविनिमय करून हे भिन्न भिन्न प्रकारचे वेरे बंद वेटे, व त्या सर्वाबदर 
आयपत वेरा ( इनकम ठक्स ) खम् केटा. आणि त्याचा निनेध-नियमहि 

करविखा, 

अधिकार मक्र केके-- शुक कामे महाराजांकडे येऊं नयेत तर व्यांचा 
निन्मारु खात्यानँ किंवा दिवाणांनौ करावा, महाराजांस अशा कामीं कूम 
देष्याचा विवा तदा बाबती सुचविण्याचा प्रसग येऊं नये म्हणून दिवाणापासुन 

ते महाख्व्या अधिकाव्यापर्य॑त इतकेच नन्हे तर गांवच्या पाटीर तलाययापर्यतच्या 
नोकरचि अधिकार निश्चित् करण्याचे वेव्ठोवेलीं कूम देऊन अधिकारपत्रवं 
तयार करवि्ली. तथापि कारणपरत्व कामकाज पहातांना किंवा अन्य प्रस्गी 
बाकिसारीक गोष्टी महाराजांच्या निदरोनास आल्यास व व्यासंबेधीं कांहीं इकूम 
दिवा समती देण्यासारल्या अष्टित असे वाटे, विवा अमल्दाराचे अरा 
मामी दुरश्च ्षेटे दिसठं तर, तसे प्रसंग न चुकविता विवा कष्टक गोष्ठी बिन 

^-^ ^“ + ^+ +^+^ ~^~^~^~~ ^~ ~< +^ ~~ ^~ ~^ ~~~ +~ ५५ ~ ̂ ~ पिपी 
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ए6पव्नपना. असे विचार महाराजानीं एके ठिकाणी प्रदर्शित केठे अहित, 

वारिकिसारीक काम सुद्धा प्रथम महाराजाच्या हृकुमासारीं रज् होत, म्हणुन 
सवे कामांचा तपरी सेगतवार् समजून घेता आला व खात्याच्या स्र कार. 
भाराची खडानूखडा माहिती सहज मिव्छाल्याने पुदे महतराच्या कामी फर 
उपयोग राख. 

सावधानता वे दर दृष्टि करामाचे निरीक्षण बारकारईने करण्याची संबय 
ञ्याटी त्याचप्रमाणे हुकरूम देताना सावधानता ठवण्याची पद्धत अंगव्छणी पडी. 
^^ [ व भाप पऽ ऋापठप पि] [लाजक्]ल्व< ग ला८पाऽक 
7668." “ [ 10106 [ 2४6 &735[6त् प15 १८६३६०1 '' असे देरे कांहीं 
कांहीं कामावर् के आहेत. याचे कारण मागाहून हकीकत निराव्या स्वरूपाची 
असल्याचे आढक्ून आरे, व इृकूम फिरिवुन घेण्याची आवश्यकता वारी तर पुन्हा 
काम सजू द्रण्यास हरकत नप्तावी. योग्य वाटल्यास हृकूम बदद्दं असेहि काही 
कही प्रसगी टिहिटे आहे. “ @०श्धााला६ 272 (रिप्ला§ 216 7 
एलाच्ल 97 1६ पाव 06 8 [ल्] ६० पला) 0 एन छपरा {€ 
{8675 311 ६16 फफन 17 11160 प्रलाः 2610705 21 110९685 216 
171/€776160. '' अमा इशारा एका कामी सन १८९८ साठी दिखा आहे. 
अमरेरी प्रातांत नन्या पक्या सडका केल्या. त्यावर बस्तविटेखा टोर बंद ज्ञा 
होता तो टो पुन्हां सुरू करण्याची मंजुरी देताना सिरे की, “ केव 

सडक ओलदून गड नेल्यास त्याच्याकट्रून टोक धे नये, ” 

वाधेर रोक जभेन महायुद्धाचे कामं रकूटमव्ये गे, ते्हा स्यास किकः 
सवरुती देण्यासार्ीं काम रुज् ्ञाल्यावर हकूम देताना सुचविटै कीं, “ ने 
वाधेर या राञ्याच्या माफंतीनें ररटमर््ये जातीर त्यासच या सवलर्ती चीव्या 
परभारे गेटे त्यास देऊं नयेत. ” 

अमरेष्टीच्या राजमहाख्च्या बा्गेत स्थानिकः अफिसरसादी टेनिस कोटं कर् 

"याची परवानगी मागितली, तेन्हां हूकुमात इरा दिखा की, ¢“ अमरेन्धी यें 
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महाराजांची स्वार उतरी असे त्या मुदर्तीत ही जागा वापरण्याची परानमी 

समज् नये. ” 

अहा सूचनांवरून महाराजाची दूर दृष्टि दिसून येते, व कामावर इकूम 
दिण्याच्या ओधांतच अहा गोष्टी सुचतात हे विरेषतः पहाण्यासारखे जहे. 

यत्राप्रमाणे राज्यचक्र चाद्वितांना राजास केवल व्यवहार्कि गोष्टीवर नजर 
ठेवावी लागते, तथापि निसगौस अनुसरून जेन्हा सुखदुःखाचे प्रसंग येतात 
तेन्हा त्या प्रसंगानुसार राजाचेहि अंतःकरण भावनावरा ह्येते. यास महाराज 
अपवादरूप नाहीत असे वित्येक उदाहरणावरून दिसते--डो. बटुकराम मेहता 
हे वैकीय सषछछागार व सोब्ती ८ वम्प॑नियन ) पुष्कठ्ठ वर्षे महाराजांजवल् 
होते, ते प्रसेग पडे त्याप्रमाणे स्वारीकामदार, मानवरी, ए. डी. सी. सेकरेटरी 
केरे इयाचीं कामे वरत. केव्हाहि काम अं देत नसत, क्वाहं काम 
माज्ञे नाही असेहि म्हणत नसत, वेठप्रसंगी वादेक तै काम करीत असत, 
ते नोकरीतूल निटृत्त ज्ञाल्यावर उखं स. १९०३ मध्ये युरोपांत वारे, तया वेवी 
महाराजांनीं टिहिट्ल्या पत्रांत खाटीट्प्रमाणें आपटे भाव व्यक्त वेले 
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व्यंकटेश विदल उफ भाऊ मास्तर॒हे महाराजाचे रिक्षक होते, त्यांना 
निवृत्तिवेतन ( पेनूरान ) मिवत होते. ते सन १९१३ साीं प्रटोकवासौ 
क्ाल्यावर व्याच्या कुटुबान महाराजाकडे निवौहास कांहीं मिव्छवें म्हणून मागणी 
केटी. त्या वेवं स्वारी सेन्ट मारि्चला होती तेथून पत्र स्हिविठे त्यांत “ भाऊ 
मास्तर निवतैल्याचे वांचून महाराजांस फार दिकगिरी वाटली. अठीकडे बरीच ̀ 
वषे भाऊ मास्तर् यांचे सुखदुःखाचे वर्तमान महाराजास कठ्छत नसे. ते येथपर्यत 
कीं, ते पुण्यास विवा बडोयास अहेत हे देखीर समजत नसे. इतके दिवस् 
काही च वतमान न समजल्यामुट पुण्यास पत्र पाठवृून त्याची खबर किचारप्याचें 
एकं दोनदा नुकतैच मनांत आले होते, इतक्यांतच ही सेदकारकः बातमीं 
क्ली. तते स्वार बडोास येदैपर्यत दरमहा पंचवीस पेनरान बांधून देण्यात 
येत अहि. मागाहून कायमचा हुकूम देण्यात येईल. " 

उपसंहार राव्यकारभार चाख्विण्यास आव्यक असे गुण महाराजांच्या 
अगीं वास करीत असल्याची शेकडो उदाहरणे केवल त्यांच्या हूकुमाचे वरून 
मिक्छप्यासारखी आहेत. परंतु विस्तारभयास्तव वरप्रमाणे थोडेसें दिग्दर्शन करून 
हा ठेख पुरा करतां 
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१. कवबव्टाणा,. 

जी. आय, पी. रेल्वेच्या मनमाड स्टेदानापासून कादं अतराबर कवबव्छार्णे 
नांवाचे एक खेडेगांव अषि. दहैच गांव श्रीमत सयानीराव महाराज ८ तिसेरे ) 
याचे जन्मस्थः होय, मनमाड स्टेशना पासून जी पक्षी सडक जते, व्या सडके- 
पासून सुमारे एकर मेक अराघर हँ गांव वसटेठे अदि. पूर्वी मदेगांवाजवव्छ 
न्रिटिरा सरकास्ची एकर छवणी अपे, त्यामुक्े या सडकेवर मार व माणसे यांचा 
विरोष वापर अपि. सुमरि दोन व्षावर आमचे एक पू्चैज या क्वच्छाणा गावी 
जाउ्न राहिल. दुसम्पा दमाजीरावांचे एक पुत्र प्रतापराव है आमचे प्रथम 
पूवेन होत. क्वछणा गावौ पाटिकूकीचे वतन आमच्या कुदुबाकडच अषि. 

>. व॑शावर्व्टीची माहिती. 

गायक्वाड राजघराण्याचा वंरा नदाजीपासून प्रसिद्ध अदे. नंदाजी- 

केरोजी-दमाजी-पिलाजी ८ दत्तक )-दमाजी ८ दुसरे ) व पाचवे पुत्र प्रताप 
राव हे होत. देच प्रतापराव आमचे मुख्य पूवज होत. यांच्या नंतरचा वंदा 
पुटीट्प्रमा्णेँ अहि. प्रतापरावाचे पुत्र काट्टोजीराव होत. पुढे गबाजीराव- 

भिक्राजीराव, था भिकाजीरावास गबाजीराव, बाुराव, कारा, उखाजीराव 
च सखारामराव असे पांच पुत्र होते. यांतीर कारशाराव हेच आमचे तीरधरूप 
होत. आमच्या मातुश्रीचे नव उमाब।ईसाहेब होते. आनदराव, गोपाठ्छराव व 

मी स्वतः ८ संपतराव ) असे तिघे बंधु. यांतीरु मधे गोपाव्टराव हेच आपटे 
महाराजसाहेव होत. 

३. ओढ्याची माहिती. 

श्रीमंत महाराजसाहब यांचा जन्म केन्ां का, दै सांगणें अतां फार 
कृटीण आह. तथापि फाल्गुन वद्य ६ सोमवार, तारीख २२ महे पेल्नुपारी 
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सन १८६२ रोर्ज याचा जन्म ्चाखा अप क, ठानपणापासूनच महाराज।चा 
मावर सारासार विचारी, दूरदर्ा व शांत अष्टि. आमच्या कबन्गाणा गावापासून 

-जवच्च ए» ओढा अइ. हा ओढा एरी कोरडाच असतो. पावसाव्यात मात्र 
याका केव पाणी येते. रित्ये प्रसंगीं या ओढयात पाणी फास्च ्ञाल्यास 

-जवन्छ्च्या पुखवह्न पुदटीख रददारी पुष्टे होते. एवी या कोरडथा 
ओढदयातून रस्ता नजीकचा वाटतो. 

४, पोदण्याच? अवड बव खब्टगडी. 
नदी भवा ओढयाव्या कांटीं राहणान्या मुखना पोहण्याचा बराच नाद 

असतो व व्या नदामुदे तीं मुर पोदण्याच्या कृठेत तरबेज असतात. 
श्रीमत महाराज सहिवना ठ्हानपणी पोहण्षाची आवड फार असे. कैखासवासी 

देवाण बहादुर गणपतराव हे आमचे चुटन चुखत वषु होत. महाराज, गण- 
पनराव व मी ( सेपतराव ) स्वतः अपे तिव जक जव.ठ सारघ्याच वयाचे 
अपल्यामुखे अम्दीं नेहमीं एकत्रच केव अपू. 

५. खंडूचा अपघात. 

वर् सांगितटेज्या ओढपात पोहण्यासा्टीं सुद्धा आदीं तिवेजग बरोबर 
जत अपु. एकदं अमी तिव पडत होतो. इनश्चात स् नांवाच्या 
एका खेव्छाडपाने वलन पाण्पाम्ये उल्टी उडी मारी, परु ज्या दितार्णी 
त्याची उडी पडली व्या टिक्नाणीं ओढा उथक्छ अप्तल्यान तेये पाणी अर्धात् 
कमी अपून खार्ट खडक होता. तो खद्रव्या डोक्यास्त जोरनें छगला व 
खंद्रच डोके त्या खडक्रावर सडक गेटे. व्याचा परिणाम अर्थातच भयकर होऊन 
खद्ूच्या डोक्यांतून रक्ताच्या चिचक ञ्या उड रूगल्पा, ते पाहतांच आम्हीं स 
सुरे अगदीं धावखून गा व पु काय क्रते है कहीं आम्हांस सुचना 

आमव्यपिकीं कांहीं तर भीतीने अगदीं गागरून गेटे, परतु महाराज साहेबानीं 

मात्र घाबखून न जाता, प्रसंगावधान ठवून स्ते मुखंस षर दिखा व खंदूस धरून 

ओढयाबाहिर काद्रून रीं पचब्टि. हा एकच प्रसेग महाराजाचे मने 
च प्रसंगावधान दाखक्िण्यास पुरेसा अहि. संकटक्ा्व्टीं गंगहन न जातां व्यातून 
मागे कादण्यांत त्यांचा हातखंश अषि 

#3., 
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६. कदद्टाष्याचं वणन. 

कवव्टाणा हं खहानसेच खेडे आहे. पनाससाठवर्षापू्वीं म्हणजे आमच्या 
ख्हानपणीं तेथें शेदाडदोच घरं होती, खेडगावातीट धरं धाव्याची असतात, हें 

म्रसिद्धच आहे. आमच्या गायकवाड वुटुबाची सात घरं तेथे होती. कांहीं ब्राह्मण 
कुबे तें होती. ती सरासरी दोन तीन असा्वात असं आव्वते, निदानं 
आमच्या पस्चियाची तरी दोन तीनच होती. बाकी वसति कुणबी लोकार्चा 
होती. तेथीरु जनतेचा आधार तीच असे. किंबहुना रेतीरिवाय दुसरे उपजी- 
विवेचं साधन नब्हतच. या कवन्डाणा गांवांत मध्यभागी वडाच्या ज्ञाडाखाटीं 
उंच ओटा असून तेथे मासुतीचे एक देउक्छ अहे. त्या देवव्यसमोस्व महा- 
देवाचं एक देवाट्य आहे, या महादेवाच्या देवन्टाबाहिर एक मोठ ओटा आहे. 
मावांतीट रिष्टम॑डली प्रसंगाविरोषी या ओरयावर बसून कांहीं महत्त्वाच्या बाब- 

तीचा उहापोह करीत असे. मारतीच्या म॑दिरासमोर एकं विस्तीणं पटंगण आहे. 
कवक्छाण्यांतीर मुर या पटांगणांत चेच्टण्यासार्दी एकत्र जमत असत, आम्हीहि 
नेघुवगे त्याचजागीं खेटण्यासाटीं जात असु, आटवा-पाटया, खो-खो, गोटया, 

विटीदां दू, शगोप्या करे खेर आम्हीं खव्त असूं. या सवं मेदानी खेव्टात 
महाराजाची प्रवीणता मोटी प्रशसंनयि असे. किंबहूना त्यांच्या बाजूटाच विजय 

हा नेहमीं ठेविटेखा असे, 

७. समच राण. 

क्वव्ठाणा येथीर रीतीग्रमाणें आमचें धरहि धाव्यार्चैच होतें. धरासमोरीलः 
अगण मात्र वरेच प्रशस्त असे, घरात अनेक खोल्या असल्याने राहण्याची सोय. 
उत्तम असे. त्यामुढे प्रसंगविशेषी कांहीं पाहृणे मंडन्दी आदी तरीहि स्वाचीं 

सोय स्ट होत असे. केडगांवांतीर सोश्रमाणें आमच्या घरीहि बरीच गुर 
ढोर असत. तसिं बे व दुभदुभत्यासादीं गाई महरी इतराप्रमाणे आम्दीहि 
पाटल्या होत्या, त्यामल्ै आमचे घरांत दृध, तूप, दर्ही, सेणी, कैरेची रेख्चे 
असे, खेडेगांवची मोकठ्छ हवा, दूषा तुपाची समृद्धे, निष्कव्य्जी राहणी आणिः 
निरोगी शरारग्रकृति यासुढे आम्हीं सवैच में सुद्ड असु. 
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< बाजार व चतुन्॑गीची यात्रा, 

कवव्टाण्याजवल्ठ्च असख्ल्या मेगा द्र दुक्रवारीं बाजार भरत अते ब 
तेथूनच एक आढ्वडधाचा बाजार कवक्राण्याचे छोक करीत असत. आमच्या 
घरची वडरु मडव्ठीहि तेथेच जात व येताना आम्हां मुखंसाटीं पुष्क खाऊ 
घेऊन येत. माख्गांवाजवव्छच चतुःश्रंगीचै देऊक् अहे, या देवस्थानची माल्की 
धुन्याच्या गरुड कुटुंबांची आहे. या चतुःश्चुगीस दर श्रावणमासांत मोरी यात्रा 
भरते. त्याप्रसगीं सवच मेडन्डी तेथे जातात. तीर्थरूप काशीराव बानासादेबहि 
दर वर्षी नमान आम्हां सवै म॑ंडव्टीस घेऊन तेथे श्रावणमासांत यत्रेस जात असत, 

व 

९. बडादयास गमन. 

आम्हां त्रिवगंबेधूना दाखविण्यासादी बडोास नेणार, नेणार अदी 
वातां सवतोमुखीं ्चाटी. तेब्हां आमच्या मातुश्री कैटास्तवासी उमाबाईसाहेब 
याना ब्रीच कव्छजी वाट छागी. व्यानं मातुप्रेमाने आह्यां त्रिवरैवधूस 
धराबाहेर पडप्याची मनाई केटी. पुरे कांहीं दिवसानीं बडोदयाहून 
काही मेडन्टी आम्हांस पेण्यासाटीं आली. त्या मंडव्ठीनँ महाराजसाहेबाबरोबर 

कै. दिवाणबहादुर् गणपतराव, कै. दादासाहेव व मी ८ संपतराव ) 
अरा तिधाजणांस बडोयास आणे, त्रिटिरा सरकारचा एक पोक्िसि इन्सपेक्ट- 

रहि आमच्या सरक्षणासाटीं बरोबर होता. हा गृहस्य मुसर्मान जातीचा होता, 
तो मोठा स्म्य, दक्ष व ममाद असे. 

१०. बडोदयाचा प्रवास. 

क्वव्ठाण्याहून बडो्ास येताना आमचा पिला मुक्काम नाशिक येये 
आला. आमचेबरोबर कल्खवेतराव मोगरकर, गेगाधरपत दावडीकर, बकर्ीवाटे 
बधु व गोपाव्छराव डँगरे ही बडोयाची मंड होती. नारकास आमचा सुक्नाम 
डग्प्याच्याच धरी श्ञाखा. तेथे गोपाव्छरावांनीं आमची व्यवस्था उत्तम ठेविटी 
होती. आम्हीं नादाकास दोन दिवस रारन नंतर बडोबस आ. व्यवेढ्ी 
पोडिस सुपरिटेडट प्रेस्कोट साहेबहि आमचे समागमे होते, बडोयास आमचां 
मुकाम प्रथम रवपमर््ये एका हवाशीर कल्यत ्राखा, तेथे सर स्वि मीड या 
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सदहिबची आमचेवर उत्तम देखटेव होती. पूर्वी सांगितल्टे प्रेस्कोंसहिव तर 
काव्ठजीपूषक आमची व्यवस्था पाहातच होते. 

११. कपमध्यं मुद्धाम. 

आमचा मुक्राम रवैपमर््ये असताना वित्यक वेव्छं महाराजसादेब, कै- 
दादासाष्टेव व मी ८ संपतराव ) अद्या त्रिवगस मोतीबागेम्ये कै. 
मातुश्री जमनाबाईसहिबाक्डेस घेउन जात अपतत, तेयं गेल्यावर कै. बाव्ा- 

सिव मने हे आग्हा त्रिवगांस हाताशीं धरून मातुश्री महारार्णासाहेबाकडेस 
घेऊन जात॒ असत. थोडा वेक तेथे दपून रवा खून आम्दीं परत वपम 
येत असू. 

१२. पसंत व राज्यारयाहण. 

या प्रमाणे कांहीं दिवस ्राल्यावर एके दिवशी आणा सथ मंडन्दीसं 
हत्तीवर बसवून मोठ्या थाटानेँ वाजतगाजत ₹दाहरात आणून जुन्या राजवाडया- 
समोरच्या वाडयांत ठेविले, व्याच लिकाणीं ही  वरोडां वैक * अहि, आम्हीं 
बडोास आं व्यावेडीं राना सर. टी. माधवराव हे ये दिवाण होते, महाराणी 

जमनाबाईसहिनांनीं नंतर श्रीमत महाराज सहेवांची पसंत केटी व पुरे 

मुमृद्रतीवर त्याच दत्तविधान व राव्यागेहण ज्ञा, 
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श्र. महारा सयाजीराव याची नियमनिष्ठा. 

(८ लेखकः --श्रीयुत श्रीधर सयामजी दिदे, बी. ए. एल्एल्, बी. ) 
सन १९२६ च्या हिंवाव्यांतीर गोष्ट असावी. आदल्याच रात्रीं जोरा्चें 

वादन होऊन जागोजाग श्ञाडं उमद्न पडटीं होतीं व पाऊस पटून रस्तोरस्तीं 
चिखलर इ्ञाटखा होता. निव्यक्रमाखा अनुसख्न श्रीम॑ताची स्वारी सकाब्डीं पायीं 

सहर करावयास निघाटी. सोबत मी एदप्टयाच होतो. राजमहालाच्या बागेवल 
निघून होदिरा अन्हेन्यून पिरून खासगी ठ्चेरीपुदीट; मोठ्या रस्त्यानँ आदमी 
परत येत अततां वटेवर एनः मोटे ्ञाड आडवे पड होते; त्याचा विस्तार 
तोद्रन नेखा होता, पण त्याच्या खोडनेँ पाऊल्वाट ( >००६ 72} ) आणि 
मुख्यरस्ता अडविला होता व तेथे बव्याच काटक्याकरुटक्या पदन व चिखल 
होऊन वाट अडचणीची ज्ञाटी होती. पायीं चाल्णारासारीं पाऊख्वार आणि 
वाहनासार्टी सडकेचा रस्ता, असा रहदारीचा नियम आदे, व तो पाठणारां मध्यं 
माज्ञा नेवर बराच वर रगेर, पण॒ वरप्रमाणे अडचण व तेथील त्या विस्तीणी 
राजररस्त्यावर त्यावे्टीं काही रहदारीहि नन्हती, हे पाहून मी त्या राजरस्स्याच्य 
ारडया भागावखून जाण्यासाटी वच्छटो व श्रीमतानाहि तिकडे वरूण्याविषयीं 
नम्रतेने सुचि. तेब्ा, ^“ तुम्दी पाहिजे तर॒ नियम मोडा; मरा या पाउल- 

वाटेने जातां येल. असे म्हणून श्रीम॑ताची स्वार त्या अडचणीतन कडीबरी 
वाट ठगदून खोडावर पाय देऊन, खोड ओखाटून गेटी व॒ मीहि मागोमाग गेल. 
ˆ मला कोण विचारणार् ˆ नियमा्चै बंधन मटा कसट £ नियम हे सामान्य 
जनासाटीं, गोरगखिासाटी अहित, ' अदा आढयतेन नियमाचा भंग क्रण्यांतच 
पुष्क कना स्वतःचा मोठेपणा वाटतो, व पोटिसाच्या गुरकावणीखा किंवा विन॑तीस 
न जुमानतां स्माद कारण नसताहि पाउख्वायेनं चाख्ण्याचा रहदारीचा नियम 

मोदन रस्त्याच्या मधून चार्ण्यांत भूषण मानणारी शिष्ट मडव्टी-व्यांत राज्यातीख 
कहानमोठे अमटख्दारहि सांपडतील-अरी काही थोडा नारदी. हं लक्षांत येऊनः 
एवढा र्हानसाहि नियम पाठ्ठण्याविषयींची श्रीमेतांची तत्परता पाहून मल 
नवर वाटले, 
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१. बड़्दैराज्यांत पिक ्त॑मानपत्र. 
श्रीमेत महाराज सयाजीराव गायकवाड य.ची तुरना आज सर्वत्र विक्रमा- 

दिव्य, शाढिवाहन, भोज इत्यादि राग्यकत्यां योर वरिभूतीबरोबर होत आदि, 
आणि त खरं अहे, असे त्यांची गेल्या ५१ वर्षातीरु कारकोर्द छक्षांत घेतटी 
असता दिसून येते. श्रीमत सयाजीराव महाराज यांस वयाच्या १८ व्या वर्षी 
म्हणजे सन १८८१ सारी राग्याधिकार प्राप्त ्ञाखा; व तेब्हापासून व्याचे 
तेज क्षितिजावर येणाय्या सूयाप्रमाणे चमकूं खगै, राजा सर टी. माधवराव 
यव्या सहवासांत ६ वर्षात मिच्छविटेल्या राजकारणाचा प्रभाव ठोकनिदरी- 
नास येऊं गला. अधिकार प्राप्त होतांच श्री. महाराजांनी रोकरिक्षण, ज्ञान- 
प्रसार, आरोग्यसरक्षण, उथोगबरद्धि, समाजपुधारणा इत्यादि राषटुधारणेच्या व्या 
गोष्टी त्या प्रथम हातीं घेतल्या; आणि शाव्ठाखते, सुधराई खाति, पच्लिकिवक्सै 
खाते यांचा विस्तार करण्याचे काम श्षपाटयने सुर के, रोकः सुशिक्षित ब्ावे 

म्हणुन सवे राज्यांत शावा उघडल्या, विविध ज्ञानाचा राम सर्वास सुटम- 
तेने धेतां यावा म्हणून गवोगांवीं म्रथाल्ये व वाचनाख्ये स्थापन केटी, व 
प्यावरोबरच खोकांत जागृति व्हावी व खोकाची गद्हाणीं आपणास समजार्वीं 

म्हणून आपल्या राज्यात एकादं तरी स्वतंत्र विचाराचै वतेमानपत्र असर्व, 
असी कल्पना महाराजांच्या मनांत आरी. याच सुमारास सब शेतकन्यांचा 
फेवाशी या नावन आमचे साप्ताहिक पत्र सुरू आरे होते, व त्यांत डेतकरी 
(माच्या अडचणी सोपपत्तिक्र मांडण्यांत येत होत्या. रेतकर सुशिक्षित व 
खी होष्याचे मागे मोकठे करणे व त्यांच्या अडचणी जगापुदे ठेवणे, हैच व्या 
प्रत्रचिं ध्येय होते. श्री. महाराजसहि आपल्या राग्यार्ता रेतकर वर्गात 
-सुधारणा करण्याची उत्कट इच्छा होती. सोप्या मारैत लिहे या पत्रार्ताट 
-छेख त्यांस आवडत असत. डक्टर शिवाप्पा म्हणून त्यवेव्ठी महाराजांचे एक 
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खासगी डाक्टर होते. त्याचे जवल महाराजांनौ आम्हांविषरयीं चौकी केलौ, 
आणि आम्ही बडोयास येञन तेथे स्वरतत्र विचाराचं एक वर्तमानपत्र चाख्वाव 
अशी इच्छा प्रकट केटी. डेक्टर रिवाप्पा यानीं सुबह॑स येउन आमची 
भेट धेतटी, आणि महाराजांची इच्छा कठविटी. आम्हीं ती मान्य करून 

श्रीमतांच्या भेदीस गेलौ. द्यवे महाराज मकरपुर राजवाडयांत साध्या पोषा- 
खात असून बाख्राज फत्तेसिंहराव यास कडेवर घेउन चेव्छवीत होते; इत्ति 
आ्नदी होती. पूवेपलिवियोगाचा प्रसंग त्यांजवर नुकताच कोसव्टेखा होता, 
तथापि त्यांचे मनोधैयात किंचित्हि विकार दिसटा नाही. पहिल्या मेर्टीतच 
महाराजांदे उदात्त विचार, रोवररिक्षणाची ब॒ समाजघुधारणेची कल्क, 
सरट्, मधुर व प्रेमव्ठ भाषण, यात व आनेदी स्वभाव, इत्यादि गो्टीची छप 

आम्हांवर इतकी बसटी कीं, श्रीमताच्या इच्छे आम्हीं र्गेच होकार दिला; 
आणि सन १८८५ च्या आक्टोबर महिन्यात विजयाद्दामीच्या सुमुहूतिर 
‹ वडोदावत्सर' या नावाने साप्ताक्िकाचा जन्म ञ्नाला, ह्या पृत्रांत येणारे टेख श्री, 
महाराज सवे वाचीत असत, आणि त्यात कांही सूचना किंवा खोकांचे ग्हारणे 
आल्यात्त, व्यासंबेधाने स्तः चोकशी करून त्याची अमख्वजावणी करीत. 
त्यासुढं रोक्रांत व अधिक्रारी वगौत एकप्रकास्ची जागृति उव्पन ्ञाी, आण 
व 1पानपत्राचे महत्व बडे राज्यात वाटले, 

२. बडाद् राज्यात दुसरं पक्त. 

त्यानंतर श्री. महाराजव्याच कृपात्राखाटी सन १८९२ साखंत श्रीसयाजी 

विजय पत्राचा जन्म शाखा. व्या सँत्रधाची हकीकत थोडक्यात अरी कीं, बडोदा- 
चमर पत्रारीं असटेखा सबंध काही मतमेदामुठे मढा तोडावा ठगला आणि 
* श्री सयाजविजय › नावाने स्वतंत्र पत्र काठ अस मी टरविटै, यके्दीं श्री. 
महाराजाची स्वार खोणावन्यास होती. तेथे जाञन त्यांची भेट घेतटी, व सर्व 
हकीकत निवेदन केटी. आणि ह्या नवीन सुद्रणाख्याचा उद्घाटन समारभ 
भ्रीमताच्या हस्ते व्हावा व पत्रास ‹ श्रीसयाजी विजय › हँ नाव देण्याची परा- 
नगी मिखावी अरी विनती केकी. ‹ नवीन वर्तमानपः, काटून क्पहीं विरोष 
सुधारणा कहन दाखविण्याचा तुमचा हेतु असल्यास मोढया सुखने तुम्दांस॒ 
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परवानगी मिटे ' असते महाराज म्हणाले. मी! ग्हणालो, ‹ होय, माह्या मनांत 
विरिष्ट हेतु धौव्यत असहयास्द््च मी स्वतंत्र पत्र व्1ढप्याचे टरविटँ अहि. माङ्खी 

विनति मान्य ज्ञाल्यास मला एक प्रकारे प्रोत्साहन ग्टिट, ' महाराज म्हणटे, 
"तरण, होतकरू उदयोगी म॑डठीस मजद दून नेहमी च उत्तेजन मिते. तस्णानी 
कतेव्यतत्पर व्हावे, अडीच आमची इच्छा अषि. ना, तुम्ही दार्यासि खगा व 
कतव्य करून दाखवा.” त्यानंतर आग्ही बडोधास आटो. एटे कादं दिवसांनी 
सखोणावव्याहून तार आली व, महाराज.ची रवारी उचा सवी बडोदा ष्टेदन- 
वर्,.उतरून मकर्रपुव्यास जाणार आहे. आपल्या मुद्रणाट्याचा उदघाटन 
समारभ करणें असल्यास र्टेदानवरून मक्रपुम्यास जाताना आपल्या छापखान्या- 
जव थोडा वेक महाराजाची गाडी उभी केटी जाट. गवत द्यटरा चाट 
असल्यामुठे सरवारस्वारी गडीटन उतरणार नादी. ही तार सध्याकान्टीं हाती 
आदी व रात्रीं आम्ही अर्मत्रणे करे वरून सकारं सवं तयासं केटी, सात 
वाजण्यापूरवीं सव मंडली हजर शाटी, आणि टरल्याप्रमाणे सस रस्वारी स्टेशानवर 
उतरताच परस्पर बहिरच्या मागानेँ मकरपुव्यास न जातां धघीदाटयाच्या रस्तयाने 

छापखान्याच्या इमारतीनवट आदी, तेथे गाड़ी उभी केटी, पानसुपारी घेतरी, 
सवौचे मुजरे धेतटे आणि नतर शरातन मक रपुव्याक्डे गेट, ह्या गोष्रीवरून 
श्री. महाराजाचे ठायी अपटेपणा, आस्था व स्वतः अडचण सोसूनहि दिट्ेटे 
आश्वासन पूणं करण्याची इच्छा करा जागृत असतात हे दिसुनयेते, व साहि 
मनुष्य अदला तरी श्रीमताचे चरणी टीन ह्यतो. 

>< >< >< >< 

हे ‹ श्रीसयाजी विजय ' पत्र आरंभी इमरजी, मराठी, गुजराती अरा तीन 

मेत निघ्रू लगे व त्यानतर थोडयाच अवधीत मराटी व गुनराती अते त्याचे 

दोन भाग करून ते दिसापताहिदः व रण्यात आटे, आणि त्याचा प्रसार दहा 
हजारावर गेला ¦ ह्या उत्कषाचे सवं श्रेय श्री. महाराजादःडे अहि, याचे कारण 
असे कौ, श्रीसयाजीविजयपत्रात येणारा मजकुर महाराज स्वतः वाचतात वं 
व्यातीर स्चनांची चौकी द्वकर होउन टोक्च्या गाद्हाण्यांची दाद लागते. 
हौ परिस्थिति रोकच्या रुक्षात येतांच, खोकांत वतैमानपत्र वाचण्याची गोडी 
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उत्यनन ्आटी, व पत्राच्या हजारों प्रती खूं छागल्या, वेन्टीं अवेव्टीं महाराजांनीं 
भेटीचा खम देणे, जरूर त्या सुचना करण, अड्चणी रेकून घेणे, व्या दूर 
होण्याचा मागे सुचविणे, आपत् प्रसंगी उत्तेनन देणे, इत्यादि कारणां 
मनुष्य कितीहि हतार ज्ञाला असला तरी तो उचयोगप्रिय होतो, व अधिक 
नेटानें हाती धररेटे कार्यं करण्यास प्रवृत्त होतो, असा ह्या अवधीत मला स्वत.टा 
अनुभव आला. आणि यामुकेच माया हातल मोठमोठ्या प्राच्या प्रकारानार्ची 

कामे होऊ राकी, 

३. श्रीर्मतांचे सादहित्यपरेम. 

सन १८९८ साटंतीर गोष्ट. श्रीमत महाराज साहेवांची स्वारौ विटायतचा 
प्रवास पुरा करून सुखरूप परत आल्याबदट लक्ष्मीविटास राजवाडयांतीट 

द्रबार होलमध्य वेगवेगन्या संस्थांकःहून त्यांस मानपत्रे देण्याचा समारंभ ्ञाल. 
व्याचप्रसंगीं श्री. महाराजसाहेबाच्या अध्यक्षतेखारीं म्रेथसपादक मंडकीचा 
पहिला वापिः समारभ साजरा करण्यात आटा. समारभग्रसगीं महाराजांचे अव्यत 
वोधप्रद असे मापण क्ले. मराठी मापेत उत्तम प्रथाची वित आवश्यदता 
अहे, आणि व्यांचा प्रसार करण्याचे काम मडच्छीने वसे चाखविटे पाहि, 
इत्यादि मुदे व्यानीं विपद् करून सागितटठे, दुसरे दिवरी सकाकी महाराजानीं 
मला भटी बोलावटे. ठरल्यवेकी मी राजमहाखत हजर् ्ाो. वे होताच 
बोरावणे आटे, ह्जय्याच्या मागोमाग वरच्या मजल्यावर महाराजाच्या वाचन;- 
ख्यात दाखट ज्ञाटो. आत जाताच महाराजास मजरा कखन दूर उमा राहिट;. 

वाचनाख्यात विलायतेद्ून नुकतीच बरोबर आणटेटी अनेक पुस्तके मवार टेवटेटी 
होती, आणि तीं महाराज चान पहात होते, मल पाहतांच महाराज म्हणाटे, 
ˆ या मि. यदे, येथे माद्यानवक्छ कोचावर बसा. › श्री, महाराजारोजारी प्याच्या 
कोचावर बसणे मढा प्ररास्त वटेना, मी म्हणारो, (महाराज, आपल्या रेजारी 

वसणे मला योग्य नाही. अपटी काय आज्ञा आहे ती कलठ्छवावी.' त्यावर महा- 
राज म्हणाले, “ मी राजा अहि अँ मानू नका. मी एक मित्र अहि असें समजा, 
व येथे बसा. आपल्याबरोबर मखा पुष्कठ बोरावयाचें अहे. ' महाराजांचा 

११ 
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अग्रह दिसल्वामुके निहपाय होम मी कोचावर बाजूस वसर्छो. महाराज म्हणाछे 
तुम्हीं चाख्विरेटे म्रथक्रकांरनाचं काम फार चाग अहि. सोप्या भाषेत रछिहि- 

खल्या शाल्लीय व इतिहास विषयावर मराटी भाषत म्रथांची फर जरूर आहे. 
सशर ठेवठेल्या अनेकं पुस्तकाच्या संम्रहाकडे बोट करून महाराज पु म्हणा, 
“हीं प्रहा, कसी महत्वाचीं पुस्त हमरजीत रोज नवीं नवीं प्रसिद्ध हत्त 
अहत. अरीं पुस्तक मराटीत सोप्या भाषेत प्रसिद्ध श्रारीं पाहिजेत, कीं जे्णे- 
करून बहुननसमाजास सुर्भतेने शाखीय विषयाचें ज्ञान हेश. मी म्हणा, 

“ महाराज, आपर म्हणणे खेर अहि, पतु नु सतीं भाषांतरे केल्यास त्याचा प्रसार 
डे अराय होते. कारण ज सुरक्षित अदित ते मरार्टीपिक्ा श्री भापेताख 
पुस्तर्कच अधिक्, पसंत करतात, आणि मध्यम वर्गतीट खोकात अवाप राश्लीय 
विषयांवरीट ग्रं वाचण्याची गोडी फारसी उत्पल श्ञाटी नाहीं, व्यामुे पुस्त 
काचा खेप ब्हावा तसा होत नादी. हायस्कूट, केलिजि करतल दुच्यम प्रतीचे 
शिक्षण ज इप्र्जीत्त॒दिङे जति, ते स्वमपरतन देण्याची सोय ज्ञाल्यावाचून 
आणि विश्वविचाख्यांत मराठी माषेचा प्रवेश ्ाल्या्वांचून मरादी भापस व 
मराटी ब्रथांस उजितावस्था येण शक्य नाही. ' महाराज म्हणाले, तुम्हीं म्हणता 

ते खरे अहे, हो आगम्ह। राष्रकथामारा, विविधर््रथमाखा इत्यादि माटैतसन जें 

ग्रथ प्रसिद्धं केर अहित ते तसेच पटून अदित. व्याचा प्रसार होण्यास कायं कटे 
पाष्ठिज £ ' मी ग्टणारो, दष्टं प्रथप्रसाराचं काम सरकारी पद्भतीवर होत आहि, 
ते व्यापारी त्यावर जाट पंजे, जाहिराती वैरे देऊन आणि प्रचारक नेमून 
रथ खपविण्याची ख्श्पट करावी लागते. रिवाय नुसतीं भाषांतर न किं 
मूठ विषयास धरूम स्वतंत्र प्रें छिहकिण्या्चा प्रयत्न श्चा पाहिजे, हीं म्रय- 

ग्रकादौनाचें कौर्मं महाराज्चि फार मोरे मांडवरु अड अहि, जाहिराती कैर 
केनः व ज्वार ची योजमां क्न ग्रावा प्रसार करण्याचा अरणे अटक 
मांडषर रष्वं धितकै मोटे करण्यत्धा, तस्व महाराजाच्या इच्छेक्रमाणिं प्रय 
तवार कैररण्योचें अणि त्मा कसार -करण्यचि काये होतः हेष कितवैः विस्तृत 
स्वरू करक प्रकान , मी भवरय करीम, महसन आमच्या गुरस्थामीं आहेत.” 
महराज ऋणे, ‹ गि. यैदे, ` पाञ्िमात्य देशतीरु रोकसिकषणा षा मानधन 
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आपटा देशा फारच मागे अदि. रिक्षणप्रसार व प्रप्रसार या करिता मी 
सतत प्रयल चाल्विटा आदि, परंतु सहकारिघावाचून असी काम यशस्वी 
होत नाहीत, आपण ारूविेका प्रयत्न फार चांगला अषि, तो नेटाने चाद 
धा. आपल्या राज्यात पुष्कल सुदिक्षित मंडली आहे व्यास उचोगास खवा, 
आणि आम्दौ छपटेल्या ्रेथाचा प्रसार सत्र होट अपे करा. मी विधाधि- 
कारी यांस लिहितो, आपण त्याची मेट ध्या, आणि अपणासं अ्या काही सव- 
ती पाहिजे असती त्या त्याजकद्ून मागून ष्या. ' आपणास काही अडचणी 
आल्यास मला कंठ्छवा. हँ ग्रथप्रसाराचं काम नेटाने चाद्धे या. याप्रमाणि सुमारं पाव 

तीस महाराजा उत्तेजनपर मोषण टे , व 4 11110 (0० 71711071 110 

असे म्हणून महाराज उव्टे, आणि मीहि मुजरा करून बहिर पडो, 

दुसरे दिवरीं खंनिगी कारभारी याजवद्कन पत्र आठे की, आपल्या का्यीस् 
मदतं म्हणून १२०० रुपयाची देणगी दे्याचा श्रीमंताचा हृकूम चारा 

अहि. आपण कचेरीत येऊन रक्कम घेउन जावी, द्या गोष्टीवरूनं महाराजाचे 
सौहित्यसेवघरीर प्रेम, साहित्य प्रकारानास्बेधाने व्याची उत्कट इच्छा, आणि 
होतकरू माणसास प्रोत्साहन दजन उवोगास ठत्ण्याची पद्भत, विंःती अरपर्ध 
अहि तँ दिस येत. आणि महीराजाच्या सहवासात कसाहि आली मनुष्य 
असला तरी त्याचे ठायीं उत्साह व उचीगत्रियता उत्न होते. 

४. टखकितैकरेविषयीं महाराजाचा आद्र. 

अनिेकविध कंलेग्रमाणे कर्टितकटेविष॑यीहि श्री. महाराज व श्री. सी. मा. महाराणी 
सिव यवच्याटायीं एकं प्रकीस्वा आदर वसत अदि, कोणतीहि नाटक कंपनी 
बडोदे शहरात ओल्यिं व्थाचा कै पषणिं, त्यास योग्य त्या सूर्चना करणे 
्रत्साहनं देण ३, गीष्टी म॑हाराजीक॑ल्म महं होतात, नाटक हँ एक॑ संसारा 

चित्रि अषि, ' उसभ भारकीपफसूलं भनि रजमे होऊन. गीधाचा श्छ परिणाम 
रमसे उधवर हीरो, अर्स वोचे मत अर्भक प्रसंगीं अनुभवीस ओ 
यदै राष्नणेरवीसी नीकं मैडकी, महारा नाटक मंडव्ठी, थी ̀  ड्य 
उनिके ख पान मंहैरार्जरनी यसि रब्वं प्रीत्सी्हिन दलि, वदी कध 
मीस तर त्यम आप्या भश्रवीखार्छीचि घेते आहे 
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५, अस्प्रद्याविषयीं कठ्टकन्ट. 

आपल्या देशात रखूढीच्या परपरेपुके अस्परश्यांचा मोठा वग॑वेगव्ठा पडला 

अहि. व्याच्यात रि्षणप्रसार करून त्या वगौस पुरे आणण है कायं महारा- 
जानी १८८५ तच हातीं घेतले, व व्यारसंबर्धीनचि प्रयल त्यांनीं आपल्या राज्यात 

पुरू केके, प्यानकरितां शिक्षणाची सोय करून आश्रम उघडटठे, आणि अनेक 
होतकरूः विदयार््यांस॒ रशिष्यबरूत्या देऊन श्रष्ठपदासं चटविरे. 

सन १९१५ साख्ची गोष्ट. अस्पृश्य वर्गातीर् एकः विद्यार्थी भीमराव आनेडकर 
म्हणजे हरी चे डा. भीमराव अवेदकर यास वरिष रिक्षणाकरिता शिष्यव्ृत्तीची 

जरूर होती, ती श्रीमत महाराज सस्काराकटून मिन्ठावी म्हणून ते मान्ने मित्र 

रा. केसकर य।स घेउन मनदडे आङे आणि श्रीमंत महाराजाकडे रिफारस 
करण्याविषयी त्यानी मढा विनेती ठठी. श्रीमेत महाराज सरकारस्वारीचा म॒क्ताम 

व्यव मुबहत जयमहाटतच होता, मी कोच त्यास बरोबर घेऊन जयमहाखात 

मरो. बगिच्या प्रवेराद्राराजवल आम्ही दोघे गडीतूल उतरटरो आणि मजबरोबर 
महालांत येण्याविषयी मी रा. अबेडकरास आग्रह करः कागलो, पण ते व्यास पसंत 
पड़ना. ते म्हणटे, "मी महार अहे, आत कसा येऊ ? महाराजानीं बोरावखेच 
तर येन, › व्यचि म्हणणे मान्य करून मीं एकटाच आत गरो. सायंकाच्छच्या 

पुमारास् सरकारस्वारी फिरावयास निघते, त्यवि्व्ी नेहमीच्या पत्चियार्तीङ 
काणी मडन्टी आल्यास त्याच्या मेदी घेतात, व्याप्रमाणे भेट होनाच श्री, महाराज 

म्णाठे, मि. यैदे, आज काय बातमी आहि * ' मी म्हणा, महाराज, अस्पृश्य 
वर्गतीख एका मुटास बेउन आरो अहे. सुख्गा होतकरू अदि, मंटरििपर्य॑त 
रिकलडा अदि, पण गखिीमुठे पुढीर शिक्षण त्यास घेतां येत नाही. महाराजांनीं 
मदत केल्यास ष्याची रिकण्याची उमेद अहि. › श्री. महाराजांनीं तो मुर्गा 
कोटे आहि असं विचारताच तो बहिर असल्यार्च मीं सांगते, त्यानर ते म्हणाटे 

“कां त्यास बाहिर वं उमे केटे ? तुम्ही आपल्या बरोबर आत का आणे नाही 
मी म्हणा, मी त्यास आत येप्याविषयीं सागत होतो, परंतु तो म्हणाला, ‹ मी 
म॑हार् आरि, आन कसा येऊं £ बोलावटे म्हणजे येन. त्यावर श्री. महाराज 
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म्हणाठे, `पाहिे मि. यदे, परपरेच्या रूढीमुके आपण अस्परस्य आहो, अदीच 
या छोकांची समजूत श्ञारी आहे. बरे, व्याप्त आंत बोरावून ध्या, 

श्रीमर्ताची आज्ञा होताच एका हनम्यास पाठ्वून रा. अबिडकर यांस आंत 
भोखावून आणडे, अत येताच दुरूनच त्यांनीं महाराजास मुजरा केला व ते 
थोडे दूर उभे राहिले. श्री. महाराजानीं व्यास॒जवक् बोटावटे आणि किती 
रिकठा, पु कोठ्पर्य॑त रशिकण्याची उमेद अष्टि, आणि रिक्षण इ्ञाल्यावर पुरे 
काय करणार ४ अपे प्रश्न केटे. अबिडकर म्हणाठे, ' महाराजाची आज्ञा होईल 
त्याप्रमाणे वागण्यास मी तयार आहे." त्यावर श्री. महाराज म्हणाले, शिष्षण सपादन 

केल्यानंतर तम्हीं आपल्या जातीच्या व विदयेत मामे पडटेल्या छोकात रिक्षणाचा 

ग्रसार करण्याची कामगिरी हातीं घेतली पाहिजे. आम्हीं बडोधांत अस्पृद्य वर्गत 
रिक्षणाचा प्रसार करण्याचे काये सुरू कंठे अहे. व्या कार्याप्रीत्य्थ तुम्हीं 

आपल्या शिक्षणाचा व ज्ञानाचा उपयोग केटा पाहिजे. रा. अबेडकःर यानीं 
श्री, महाराजचे म्हणणे मान्य वेदे, आणि श्रीमंत महाराजनीं व्याच वेदीं 

रा. अव्रेडवर यस दरमहा ५० रुपये प्रमाणे स्पेशक केप म्हणून शिष्य- 
वृत्ति देण्याविषयी विद्याधिवारी यस बडोद्यास तार् रररण्याविपयी ए, डी, सी. 

यास आज्ञा टेटी. भणि म्हणटे, ‹ जा, चागला अभ्यास करा, चगदी हृपारी 
दिसून आल्यास तुम्हास आणखी मदत म्नि › सारारा, अस्पृर्य वर्गातीक 
होतश््रू विदाध्योस साहाय्य रूरण्याक्ड श्रीमताचे छश्च दिनी अहि हे यावरून 

चागटे रक्ष्यत येते. क्र अबेडव्र ज आज विद्या संपादून समाजक्ायाक्रिता 
पुटे आटे आहेत त्याचे सवे श्रेय श्रीमत महाराजासच आहे. 

६. श्रीमंताच व(ङ््रयप्रेम. 

सादहित्यप्रसारासबधाने महारानाचे ठायी किती कठ्कठ वास करीत अहि 
याच एक् ताजे उदाहरण म्हणजे सन १९३० साख्च्या जानेवारी महिन्यात 

खे ग्र॑थसपादक मंडन्डीचा ग्युविली समारभ श्रीमत महाराज सरकारचो 

स्वारी ह्या वेव्ठीं विकायतेस होती, व तारीख १० जनेवारीस मुस उतरून 
लगेच बडोदयास जाणार अस ठरे होते. याच प्रसंगीं महाराजाच्या उदार आश्र- 
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यां स्ापन ्ाङ्ल्या आमष्या प्रथपतपाद्क्र मेने हातीं पेते सन्क्य- 
सा्थ-सविवरण श्रीमद्भागवत प्रयाचे मोटे काम ११ भागात् प्ण ञं हेति. 

श्रीमती सवारी जानेवारीव्या १० तारखेस्र येणार भस समजतांच, म॑डल्टीचा 
५. वर्षा स्युबिी ्मारंभ मद्वाराजांच्या भृषयुधतेखाट सजरा करावा 

णि ज्या विद्वान गृहस्यांनीं मंडव्यीच्या कार्यस छेखनद्रोर साहाय्य केरे त्यांचा 
बहुमान श्रीमताचे हस्ते करून आपण सेवानिवृत्त बटर असें आं मनाङ्ी 
क्लि, आणि सम्नासाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारण्याविषयीं श्रीमेतांस तार पाट- 
विटी. मद्वाराजांनीं विनती मान्य केल्याचें ख्गेच उत्तर आटे, अवधी फार थोडा 
हाता तरी आम्ही सवं साद्यकारी मंडलीस पत्रे व तारा पाठ्वून तयारी केटी. 
ता, १० रोजी सकृव्टी श्रीमंताच्ची स्वारौ वंदरावर उतरी. ध्या रात्रीं बोर्यतील 
त्ासासुद्ं महाराजांस शोप खगटी नब्हती. त्यांची प्रकृति थोडी अस्वस्थ होती, 
समारभाचा कायंक्रम होतांहोहतो थोडक्यात करवा, गाऊटच्या त्रासामुढे श्रीम- 
तास्त अधिक बच्छ बसतां येणार नाद्व, भाषणे केरे थोडीच होऊं चा, आणि 
सवे कायक्रम अध्या तासात अषोपेक अस करा, असे दिवाणसहिबांकद्रन सुच ~ 
विण्यात अढे. आम्हीं त्याप्रमाणे मेडन्टीस सूचना करून सवै कार्यक्रम थोड- 
क्यात अयेपण्याची तयारी केरी, बरोबर साडपांच वाजतां श्रीम॑ताची स्वारी 
सभास्थानीं येउन दाखल लाटी व कायक्रमास सुरुवात श्राी, कवितागायन्, 
रिपोटवाचन व वक्तया्ची भाषणे ठरल्या वेव्छपिक्षां थोञ्याअधिकः म्हणने पाउण- 
तासांत अपटी, परतु येथे सागावयाची विरोष गोष्ट ही कीं, ह्या प्रसंगीं श्रीमत 
महाराजांची प्रकृति प्रवासाच्या त्रासानेँ जरी थकटेटी होती, तरी साहित्यासारला 
आवडता विषय पुटं येतांच व्यानं उभे राहून सुमारे पाठण तास व बसून 
सुमारे अर्धा तास असे १। तास भाषण केरे. महाराजांच्या भाषणांतीट प्रसेकं 
वाक्य नवी? विचारान व विविध माहितीनि भरणे होते, ` ब सर्व प्रक्षकसमूह 
चित्राप्रमाणे तटस्य ्ञाटा होता. सारांश, साहित्यचर्चेसारखा आवडता विषयः 
आखा म्हणजे त्यांत महाराज इतवे तद्छीन होतात क्री, प्रकृतीच्या अस्वास्थ्या- 
कडे त्याच ठक्षहि राहत नाहीं असे जे म्हणतात त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव त्य्व 
मबईतीर हजारो कोकांस आखा, 
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( टेखक--राजरलन बह्लमद्ास गोकट्टदांस मोदी, बी. ए., एव्एल. बी, ) 
१. अन्व, वडोत्रागपम, 

महाराषट्मानो कवव्छणा नामना नाना गमे एक गरीब वुटुबमां ता. 
२२-२-१८६२ ना रोज “ गोपाठ ” प्रकरथाने आजे एशे ता. 
१७-३- १९३३ वा मेगट प्रमति पुरा सीत्तेर वर्ष थ एवोतेरमुं वर्ष 

बेसे छे. मथुरामां प्रकट थनार “ गोपा ” गोकुट्यनो रस्ते खरं॑षेनुनो 
श्रीभक्तोनो अने सकल जगतनो उद्धार साधी श्रीद्रारीकेदा थया व्यरे आ 
अमारा “ गोपा "” बार वर्षनी कुम्ठी वये “ आनंदनी आरीशरूप ” येष 
बायी रक्षाता, तथा ^“ संपत ” नी भक्तीरूप कनिष्ट वांयथी भजाता, 
५ श्रीयमुनामेया ” ने खोठे बिराजी वटोदर ८ वडोदरा ) नँ “राव्य कखाना" 

नेसमिदः प्रेरणात्मक अने खरा मर्दनी उद्रार साथे वडोदरे पधार्या अने सपे 
साथेज नदकुमार श्रीकृष्णचद्रनी पेठे तओपण ^“ द्राषिश " थया. 

२, धम्य घडी अम देशम. 

अमारा देरानी ए सुधन्य धडीने त्रण वीसु अने दस वरस पुरां थया, ते 

मुदतमां वडोदरा चै हतं अने शँ बनी गयु | आखा आर्यावर्तमां अने चारेखं- 
डमापण केवी प्रसिद्धिने पाम्यु तेनु दिग्दशैन करवा मटे कोई टेव के वर्ण- 
ननी जरूर होय £ " हाथ कंकणने ' आरसी वनी री £ आल्हादजनकः 
तेजना कीरण ए “ राम राज्य ” नी प्रजाना मुख-कमेन प्रकाेेना ९ 

३. फुखनी पांखडी. 
जगन्नयंता सवै राक्तिमान प्रभुने आपणा तरफना वखाणनी आवस्यकता 

रहेती नथी. तो पण आपणी कृतज्ञतानुं चिन्ह ॒तेणे क्रे उपकारो मि 

« पत्रं पुष्पं फं तोयं ” थी आपणे ददाोवीएज छेना ट श्रीमत सरकार 
महाराजा सेब सयाजीराब गायक्वाड एओश्रीना गुणगणथी आकौई 

तेमना जन्मदिवसने युम प्रसगे तेमना असंख्य प्र्षसकोए जे फुल्माटाथी 
तमनो सत्कार करो धार्यौ ते मारमा एकाद नानी सरखी “ पुलनी 

१, कमः 



८८ भीसयाज्ीगौरवमग्रीय 
न्को ^ ५ भ ५ न न ५ भ 9 ध क भ ण ५ भ ५ ७ ५ ७५ ^ ९ ^ ५ - -7 ५ ५ «^-^ = भ (^ च ५ क अ ५ १०० [58 १, 

पखडी ” पघराववानी मगह्बी अने आनदभरी तकर मारा दयुमेच्छक मित्र 
आपी तेकर तमनो आभार मानी काषटैक “ कालु धेद्धुं * चितरी काढवानु 

धये क्य छे. हिंदमाताना अ! पनोता पुत्रना गुणगोरवना भ्रेथमा अनेक समथ 
ठखको पोतानुं साम्यं बतावरो तेमा मारा जेवानो आ प्रयत दीपी नीको 
कर नही तेनीज मात्र मने रचिता. तो पण हिंदना ए प्रातःस्मरणीय नरेन्द्र 
श्रष्टना पुनीत चरणे साक्षात् सेवा करवानो मने जे ̀ अरम्य छाभम मन्यो छे तेने 
अगे बे चार नाना नाना संस्मरणो उमेरी शकु तेम होवाथी तेमनी ए कृपाए मने 

आत्मश्रद्धा उपजे ठे के मारी ^“ फुल्पांखडी ” व पण टे तो थशेज थरा, 

४. महान स्यक्रिओनां ज^वनवृत्तांत -टेखकनी साह जीक अुद्चवण. 

समाज, देश देः देशना जाहिर कार्योनि अगे प्रगटेटी महान व्यक्तीओना जीवन 
चरित्र ख्खवाने। प्रयन दरनार टेखननी मुञ्चवण ते जने थ होय तेज जणे ! 
जीवनदृत्तात ङ्खवा नेसे व्यारे मात्र ते महान राजा हता, तवज्ञानी हता, 
मुप्सदी हता एम केव रुखवाथी विपयने प्ण न्याय कर्यो कहेवातो नथी. 
तेओना सेसारीजीवन केवा हतां, तेना नाना नाना प्रसंगोमा त कैवी रीते पार 
उतया, दाखला तरीके तेज पति तरीके कई कक्षामा सुकवा दायक हता, पिता, 
श्राता मित्र तरीके तेओए् पोतानी फरजो केवी रते बजा्वी, तेमनाए सगा अने 
न्ाखओए तेमना तरफनी फरज केवी रीते बनावी देखाडी, एवी एवी सप्र वाजु 
बतावी ससु वादी बताववुं पेठ, प्रत्यक्ष स्थितीनो विचार करी जोहृए तो 
मानवुं भाग छे केः जंहिर जीवनम प्रस्याती पाभेखा मोटा माणसना जावन- 

चरीत्र ख्खनारने मोमां मोदी मुञ्चवण आवती होय तो एज के, तेमनं जाहेर 
अनि एकरराते खानगी जीवन पण सवैन्यापी बाबतो साथे ट्ट बधं ओतप्रोत 
थरएलं होय छे के, सार्वैजनीकः जीवन खानगी जीवनने एक रीते ढंकीज दे छे, 
अने तेने परिणामि तेमनं जीवनवृत्तांत पट्टे देशनो ज ते वखतनी जाणे राज- 
नैतिक केः जाहेर बा्रतनो इतिहासज ! ते महान व्यक्ति राजा होय, ता तेमना 
जौवनवृत्तातनु॑पुस्तक ट्टे राञ्यना वापिस निवेदनोनु जणे संघटित 

^ (4 एव पुस्तकज ! अने उपयुक्त दष्टीरविदनु जणे एमने जीवनज नहोतं एम टे 
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तेमनं व्यक्ति समाजना सामाजे अस्तित्वमां टुप्तप्राय थयेटं होवाथी ए 

परिणाम अवि. ए साथे ए पण सत्य छे के ““ जीवनवृत्तान्तनी ” व्याख्या ९ 

के सवं दृष्टवा तेपना जीवनं रेखाचित्र. श्रीमंत सयाजीराव महाराजा ( त्रीजा ) 
ना अव्यार सुधी व्रणे सद् गृहस्थोए जनीवनवृत्तान्त ठ्खवाना प्रयतो कर्या छ 
ते कर्तीओ महान व्यक्तौना जीवनने छाज तेवी महानज छे, तो पण उपयुक्त 

अवखोकनमां सूचवी छे ते पुंञ्चवणमाथी ते सर्वारो मुक्त छे. एमतो नज कहे 
य खेर; ए यु्ररगनो उक्र तेना मविष्यना जीवनवुत्तान्तडेखकनी कुनेह- 

मटे मुकी राखी आपणे आपणा थोडा संस्मरणेोने पथे हार तो पडीए. 

५. सादर, 
कोई एम॒ मनि येः राजा बादशाह तो ठाठ्माटनाज सोकीन होय, जवो 

तेमना कपडानो दव्रदबो तेवोज, भटे सादज काम साज ह्येयतो ते पण क्र 

यानो अडबर हरो. अमारा वडोदरा-नरेरा एथी एकदम जुदा पडी रहे छे. तेमना 

पशाखनी सादाई जगभर जाणीती छे. दुनीयामा अतिश्रीमत आगव्ठीने र्खे 
गणाय तेव्टछा हश. तेमाना एलाद तरीके जरूर तेमनी गणत्री थाय के, 

छतां, तेमनो तदन सादो पण सखच्छ पोदाख जोई विदेर्शाओ हेरत पामे ठे. 
दिदना राजा एट्टे धरेणांगाठा, जरजवाहिर, श्ीवना जामाना ठठारामां चष्ट- 

र्ता वरराजा एवा स्पार ज्यां स्तारण के अवारण बधाई गया होय व्या 
श्रीमंत सयाजीराव अने तेमना महाराणीने तदन सादा पोषाष्मा जोई कोण 
आश्चये न पापे 

द. कामकाजनी रीत पण बिन आडबयै, 

कामकाज विगेरेमां तेमने आडबरी रीन जराए पसंद नस्तां सीधी सर 
अने ठाठमाठ वगरनी व्यवहार ८ 77261168] 8त [प्रा6858]11€ ) रीत 

वधे पसंद छे, दर्जा अने पदवरीना खोटा स्यारो ८ |€ 10078 

ताटधा & [९80६८ ) ने त्या जराए् अवकाडा नथी. कारमीर मुकाम 

सने १९१९ मा एओश्री सरकारी पत्रन्यवहारना नियमनो मुसदो तपासता 
हता. ते दरमीयान जणायुं के चढता उतरता सौए दिवान बहादूर, खानघरहादर्, 

एक राजेश्री-अने बीजा राजमान्य रजेश्री- योर यादी तो कोष्ट विनंती निे- 
१२ 
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दन, आजम, महेरबानथी करवाना एवां अनेक मिन्नमिन्न स्वरूपो टेरेख हवा. 
खानगी स्खाण हीय के सरकारी पण नानाए पोताथी मोटाने विनय, विवेक अने 
रिष्टाच्षला नियम ज्ञव्यवीमे रख जेैए, पट्टं सर्षसौधारण तत्व खरं छे. ते 
उपरांत प्ख विषय पण ठका जाय अने मात्र ओपचारनेज महत्व भेपाय ए 
तेमणे पसंद न करतां ¢ क अमुक तरफथी ख अमुक अमुक सष्टिव तरफ 
उप्यक्त विषय संवेधे ठ्खवरानुं के, ” एटटेन नमुनो पसंद करयो. 
मोदा अमल्दारोने कदाच ते नही ख्चै एम चर्चा थतां तेओश्रीए उपर 
ुचवेटी महत्वनी विचाररेटी जतावी अने हसतां हस्तां उमे के “ सिपाई 
रामा विदु '' तरफथी ““ दिवानसाहेव ” तरफ एम॒ विवेकी च्खेतो दहेतु 
पार पडे तेथीज मात्र नानो कां मोटो थह जतो नथी के मोटानी मोई 
तमां जराए जोखमाती नथी | | 

७. नाना मोटा सौ अंग सरखा तेमनं भन, 
नाना मोटाना अरसपरस संबंध विरे पण तेओश्रना स्यार बहू उच प्रकारना 

छे. मनुष्यरारीरना दरक अवयवनुं महर सरु छे. तेम समाज के राज्यतेनम 
मोटा अमल्दारथी मांडी नाना माणसो सुद्धातनुं महत्व एक रीते सरु 2. कारण 
यत्रना तमाम भागो पोतपोतने सोपेटं काम बराबर बजवि तोज अआघ्ु यत्र 
बराबर चाटे अने इष्ट सधाय., सघटाना सरखा सहकारमांज फतेहमंद छे अने ते 

सौनी संयुक्त छे. श्रीमत सरकार महाराजा सहेव ए सने ००112८७ माने 
छे. अने ते तेओश्री पोताना भगौखना खोट स्याल्वाव्टा अमल्दारने उपदेश 
अपी आपी ठ्सवे छे. ससाररूपी नाटकमां जगन्निय॑ता नानो मोटो पाठ 

आपणने भजववा अपि तेमां पार्मां कांड मत्व नस्तां ते पतेहमंदीथी भजावी 
बतावी आखो खेर उर्मगे पार पाडवाना उ्छासमां महत्तां छे. एम॒ तेओ उप. 
देरो ठे, मोदाओए उख्ट नानाओने या बदरो आपी अपावी उत्तेजवा जोहर 
ए तेमनुं सूचन छे. 

अनयो ८४ ८, क. =). 7५ ५ 

८, उन्तेजनदाक्ति 

एक सेनाध्यक्षमां जम पोताना सिपाईं साल्हास्ने उत्तेजनानी र्ठ होवी जोईए 
अथवा सामाजिक भाषणकत्तौमां श्रोताओनि पुग करवानी राक्ती होवी जोहर 
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तेवी अजब शक्ति श्रीमत सयाजीराव धरावे छे, स्मे १९०७ मां वडोदरा 
कोञेजनो रौप्य महोत्सव हतो, वियाधिं तरीके ते वखतनेो प्रसेग याद छे, के 
श्रीमत महाराजा साषेवने कोठेजमांथी वकतां राजमहेल्सुषी मरा सित 
जहिर सत्कारथी पोहोचाडवा एवो कार्यक्रम हतो. विश्वषिधाख्यना पदवीधर 
विार्थेओ अने प्रोफेसरोए मराढो हाथमां ठेवानो ए स्याठ चं: एम वोन 
अंतरनी सुञ्चवण होय ता तेनो वगर माग्यो सुलसा अमारा॒ समाजित श्रीमेत 
महाराजा सेब करी नाल्यो के, “ गृहस्थो, तमाह महत्व जरा ए ओद 
नथी. आषणो ददा अंधारामां रखडे छे. तेमां ‹ ज्ञानप्रकाश › प्रकटावनार तमे 
आयंमाताना सुपुत्र तारा छो अने ते ज्ञानकिरण रेरीए रीर प्रसराववा 
तमे आजे शाखो धरवानो ने स्यार काढयो छे तेमां विधामिमान स्पुरावनार 
तमार्ूः कवित्व देखाय छे {" श्रीम॑तना आ उदगरे स्या न सर्या प्या तो मारो 
टपोटप उपड. तेनी खोट पडी अने जने हाथ न छागी तेने पोताने अभागी 
मान्यो | एवं वातावरण उपनाववुं ते मटे पण ॒कुदरती बक्षिसि जोश्ट दीञ 
अने एव्रा नेताओना नेतृत्व हेठलन हाथथी वद्ुटी गरएटी ‹ जीतो ` पाछी 
मेकन्याना दाखल इतिहासमा छे. प्रमु शतायु करो ए नरवीरने,. 

९. विचार दात्ती सबंदेश्षी. 
नानो मोरो गमे ते प्रश्न होय परंतु ते विचारवानी तेमनी राक्ति सर्वदेी 

छे अने तेमना पापे साक्षात् काम करनाराना हेरा साभक्वामां आवतुं हये केः- 
^ ¶12६ 15 7119६. {दफा ज 3 (एद््ठपाशचः गल्ला 
0111) 25 2 {२2]2 { 118९6 © ध्र {07 2 व प्राताल्त् टलः 

211 1708067 [नगा8, "' प्रश्न गमे तेवा महत्वनो के गुचवाडाओ होय तो 
पण तेभोने तेनो निकार ठावतां वे फरमावतां जराए मुञ्लवणमां आपणे को 
दिवस नही जोहए. भल्मला पुत्सदीओ के कारभारीओ विचारमा पडो व्यार 
तेओ हसते वदने उत्तेनहे के अहो एमां ड १ (० ०0, ¶्वा€ †४ ०००] 
2010 ©&वा्ा[ष) च्म ६6 पल प्व्प्लयात, 1 09५४6 &०८ 
11 {1915 270 0तलाऽ 1690 {0 ४ $ 6915 0्€प्ो€ः † ए८प 
171:€.” निश्चित् व्यूहस्वना अने तेनी अतीम फत्तेहनी खात्रीवाला अनुभवी सेना- 
ध्यक्षनुं ए उत्तमोत्तम अने णुं किमती आश्वासन कदेवाय, तेमना सेवको कै 
प्ररंसको तो श्चं पण सक्तमां सक्तं ठीकाकारे पण कवेख्वुं पडे के प्तऽ 
प्राह्ा16855 1 {10660 {21 2162 ० 1115 11168. 
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१०. व्यवहारिक मनुष्यस्वभावयु लान. 

राजा महाराजाओ मटे दुनीयाना उद्या एवो कटाक्ष करेछेके एतो 
राजा कहेवाय, एमने तो दुनीयानी खर पडती होय तेटलीज पडे, ” श्रीमत 
सयाजीराव महाराजा ए वातथी अजाण नथी. मनुभ्यस्वमावना ए अचुक पारखे 
छे अने पोताना अमल्दारोने पोतेज भार दने उदेशे छ के ^ राजमहेल्मां 
रहेनारनी माहीतीनां साधन देखीतीज रीते मर्यादीत होय छे. तेनी न्यूनता 
प्रामाणिक्रपणे, स्वामीमक्ती, अने निमकहरालीथी दूर यरी ए सानिष्यमां रहेता 
अमल्दारोनु क्तभ्य छे. अने ते तेमणे रहनी लाज, शरम केः चरोमपोशीमा 
दवाया वगर निभिड रीते बजाववानु @; तेम करवामा ददान कडवाश् वहारघी 
पड के घडीभर कां प्रत्यक्ष नुवसान पण वेच्ु पडे तो पण तेथी पाछा न 
पडतां कत॑न्य बजावता रेवं अने आत्मसंतोष पामवो आखर राजाना अने 
इरी न्याय बनने सत्यनां पश्चमां पडवाना, ए नियममां अडग श्रद्धा राखवी, ” 
पोताना सनिष्यमांना अमल्दारानी पसंदगी तेओश्री आ उच्चतर घोरणे करे छ, 

१९ बीजानी सगवड अगवड मारे कट्टकनव्ट. 
विगेरेनी [9 पाता पासे काम करणारा, मुलाकत के काम काजे आवनारा किगेरेनी 

सगवड अगवडनी नजर तेओश्री पोते षह बारीकादथी राखे छे अने आवनारने 
राजतेजमां अंजाई अगवड अजंपो के क्षोभ न थाय तेनी सभाक तेओंश्री जतिज 
टिकते अने (1) प्िा5 {भट एठपाः 56 31 70वुर€ तपञ् ८०0 
{0112116 1 0पञा€७§ लगाा{07{ 15 {16 75६ 11118. (2 ) एप 
1 ए0प्राः 13६ {16256 1 15 र्व1€ा पता, ए८प ण्] इलः 2 ऽप्ाा- 
201, मारी उतावव्ठ नथी. {1216 श0घा- उषा (106. . . ...कोरे केगेरे 

उत्तेजक राब्दो अमल्दारथी मांडीने छेक नाना कारकुन सुधीना मटे पण एमन 
मोढ तरबरता होय छे. जेम माणस नानो, तेम तेना तरफ तेओश्रीनौ आ ममता 
धारे, पोते ख्खवा ख्खाववा मटे विचार, मननमां आम तेम आटा मारतां होय 
थौ टेबरु पासे उभा होय तो रखेने विवेकं रिष्टाचारभा आपण उभा रही जमतेम 
ख्खवा टंकवानी अगवडमां मुश्नाईए नाहं ते सारू. पोते “०, 7०, तण 
15 1116 {7197 (7& " एम मायाथी उदेशी आग्रहथी आपणने बेसाडी दे. 

१२ भाषा अने स्वभावडउपर अप्रतीम कावु. 

भाषा अने स्वभाव उपर एओश्रीनो काब्मु खरेखर प्ररीसनीय अने अनुकरणीय 
ॐ. कोना मटि अतिप्रतिकुव्ता भरे स्खवानो प्रसंग होय छतां तेमनी 
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भाषामां अमुक प्रकारनो गौरवज जव्यवाय छे. कोईना मटि कदीपण न छजतोः 
रब्द बोरे नही, तो पद्ध क्खवामा तो अविज केम£ सने १९१८ मां 
मसुरमां तेओश्रानो मुकाम हतो. ते वखते राञ्यमाना एकाद प्रकरणे इकमं 

आपता अमुक ^“ अमल्दारे अमुक रीत कथं ते तेमनी वेवकुफाईं के मखौई 

क्हेवाय ” एम प्रथम दर्शनीय तो ट्खवा फरमाव्युं. प्रसंग एवो हतो कते 

वखत नरम भाषा माटे भिनती करता पण ०, 20, € 125 2616 1¶€ 
118६, 1 510प्त 96 प्र 0 €श्€55) 1 {1 6] 1 

एम॒ ताव्पुरत फरमान थय. परेतु विवेक अने सौम्यतामा रमतु तेमनं मन 

ते सखी राक्युं नही अने छक मध्यरत स्खे्छी स्छीप मव्टीके 'एमक्युते 
उहापण भयु न कहेवाय एम रुखजो. एथीए कपरो प्रसंग होय अने मार. 
दस्त के कडक् भाषा जे ते त्रसगे योग्य रीते वपराएटी छतां कोनु मन 

दुलार छागे तो तेओश्रीने तेट्टुं थयानो पण मममां वसवसो रहे ऊे अने वखत 
जता, “हृद, खरे, हव्रे गई गुजरीना यसि मुखी जाय ते ठीक. एम पोते 
थं स्नेाद्रं दृष्टीए सूचवता पण मुता नथी. प्रक्रत उपर पण॒ तेओश्रीने एषो 

अप्रतीम कालु छे के एक जण साथे प्रसगे जरा गुस्से थवानो के गुस्सा जवु 

रागा कारण मन्यं होय छता तेना पछी बीजीज पढे आवनार बीजा जण 
साथे वात शरू करतां 7ओश्री एवी सरस रीते कानु राखी राको केः हमणाज 
गुस्सानुं कारण मन्यु होदुं जोईए एं बीजो आवनार गमे तेटखो होरीयार 
दोय तो पण पारखी दादर नही, तेम तेनी साथेना वातचीतना विषयो उपर 
प्रथमना प्रसनी जराए असर थवा पामहो नही. मन मगजना एवा ऽप€८॥ 
111४ अथवा 1701810प21- 111६ लनगा10व{116111....... होवा ए साघा- 

रण माणस मटे जराए राक्य नथी. 
१३. वांचनन्यवसाय अने सित्यपरेम 

एओश्रीनो वाचनन्यवसाय अने साहित्यप्रेम अंग छे. तेमना वांचनमां 
मात्र 70९]§ करतां राञ्यनत्र, तत्वज्ञान, अर्थराख्ल, नीतिशास्र एवा एवा गंभीर 
विषयोनो समावेश ' थाय छे. सने १९१८ मा पंचावन छष्पन वषनी उमरे तेओ- 
श्राए एक युवान विदर्थीनी तैयारीथी संस्कत माटे भांडारकरनी बन्ने मार्गेप्दि- 
रीटगनो अम्यास व्यो हनो, (श्री, सी. मा. महाराणी साहेब पण तेमा 
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जोडायां हतां, अने तेम्णे तो ते व्यसन ते परछी पण षणां वैष शै रास्यो 
हतो ). हार्मौनियमनी सारीगमपण ते उमरे शर करी ती अने परे 
तो तेथौ पण पछी केटल्ीक वर्षं श. करी हवे तो प्र॑चमां बौरी पण जणे छे. 
ज उमेरे तेओक्षीमा आ बधा व्याग अने उत्साह जोई जवानीआओने पण 
ङारम अवे कै पोतानामांना केटटनि ए उमरे तेवी स्पुर्ती हरे के केम-अरे 
पोते-ते उमरे हयात पण हसे के ते्षीज खात्री ते जुवानीयाभने मही होय तो ? 

१४. गुणग्राहकता अने कदरदानी, 

श्रीमेत गुणम्राहक अने कदरदान छे, एमनी कदरदानी ट्टी तीनचछेके 

अमुक्रना अमुक गुणनी कद्र कण्वा योम्यं छे एम तेओश्रीनी खात्री थाय परती 
ते कदर प्रव्यक्ष करी परवार्य रि्ाय तेमने जपज वट्टतो नथी, ते वात आरे 

पेश पीहोचाडरे व्यारेज वेओमे निरत थरो. नरीबदारोना सं्बधमां अनेकदार 

तेम नेदु जोक्रमां आवे, दाखटा तरीके प्रन थया परछी कोम कारं वस्त॒ 
बक्षीस आपवानो के रकम अपानो किर थयो के तत॑ पेतेज ते वस्तु 
खरीद कटा नकिष्ठी पडी छा्वीने तेने सहं बक्से अथवा चेक 
बुकनी दोघ तेटरीजं, व्रराथी थशे. अमुकं दिवसे प्रमाण कैरतां वधारे काम 
सानिध्यमांन। अमख्दारो पासी सै व्ये पोतने कैट्टी तकटीपः पडी 
तेना विचारमा न रेताँ साथे काम करनारनोजं पोते षिचार् करर. तेने 101103५ 
आप अथवा खावा पीवा नाटकं सीनेमां किगेसेमां पोते सयभेश्ववः सुरबीनी आद्र 
ताथी आखो दीवसं फरवर अने आनद करावी श्रम विसरावसे. 

१५. न्यायद्नी सीन्रता 

न्यायवृत्ती पण तेजोश्चीनौ एटटी तीव्र ऊ के पक्षकाले एवो अदेशो नही 
र्हेवा दे केहि श्यं थाय-ूजुरनो दकम ई गयो ! न्याय छणवाना बधा 
उपरन्ध रस्ते दाद भागी ` पक्षकार पोतानो संतोष करी रोके ते मटे कामना 

महत्व प्रमणे सुह पोताना कमो किरंद्र पण पोते खास दछरंट राखवानौ फर्- 
मावे के “ अमे निकार आप्यो छ तो पण असंतुष्ट पक्षक इच्छा होय 
तों विवादमां जवानी द्ृट राखवामां अवे छे. ” बीजे तो राजा कदकाहन्त 
कम विरुद्ध वट्टी किवाद रा ? एकौ मक्ैदरा होय व्यारे अही वधा माम 



सरकेण श्ण 

खासा सा रखाय छे. एओश्रीमो न्याय, नाना, मोटा, ग्षीब, तर्वेगर, मजी- 
कना कै दूना सौ मटि सरखो अने अदल छे, 

१६. पूवे-पश्चिम -अर्वाचीन-आधुनीकनी संयोजक सुवणैसाकल्ट. 
केटलखकनी एवी मान्यता धाय केः श्रीमत सुधारक होवाथी जुनी एटलीं 

बधी वातो तेमने पर्सद नदी होय, ए भान्यता श्रमणात्मक कहेवाय, जुना अने 

नवाैकीं जट्ट आपणा देराना अबोहवा, शिक्षण, संस्कृती किगेसनी द्टीए 
आपणा हीत माटे होय तेटटुंज तेभओेश्रीने ग्राह्य 2. संसारकि के राजनैतिक 
कोदैपण वातमां पश्चिमतुं केवन्छ आघल्धीयु अनुकरण करु एं बल्ण तो 
तेओश्री च्व पसंद करता नथी. पूव अने पश्चिम तेम अवौर्चन अने 
आधुनिक बनने प्रकारे साधना न्याय अने सौवर्णिकः सांकठ ( 106० 
2104 & ०10) [171# € फएष्ला) {16 2.3.51 81 {11€ ५४९81 07 € फएल्लाो 

{€ ०1 2 गव 90170015 ग प्०ण्ह0 ) नी उपमान कूा्पण 
खाय्कदहोय तोते गुजरनेश श्रीमत सयाजीरतव गायक्ाड छे. पोताना 

राज्यमां पण तेभो अनेक विषयपरत्वे निर्ब॑वघ नियम घडे घडवे छे, सस्थाओ 
स्थपावि छे परंतु साथे साथे चतवणीनो षट वगाडी अमख्दारोने सूच्वे छे के 
“जो जो मारी बहाल रेयत राह्ाणी, कह्यागारी अने सरछ छे, तेने वधर 
पठतां कायदाना बेघनमां बाधरो नही. वधर नियम वक्छह्कमनी जाद्टमां 
गचवदसयो नदी. मारी अने मारी प्रजानी वच्चे जटा अतराय 1060 पो 
ओखा ह्यय तेगा वरे साराके परीतापुत्र सीधा साथे म्व्टी सुखदुखनी 
गोरडी स॒गक्षतन करी शके. प्रजा तरफ केवी अपत्य ममता अने वात्सल्य्था 
तेओश्री जभ छे तेनी चावी ए उदगासमां ऊ. 

१७. निर्यत ठेवो, चिष्यैसम, कसरत किशर. 

तेओश्रीनी भिप्य ठेवो परण बहू नियमीत छे. “291४ 10 ४८0, €211$ {० 
1186, 77221765 8 19) 11681111, ५८३10] 37 86 ए सूत्र तं 

बराबर पाठे ठे. आ उमरे पण तेओश्री नियमीत कसरत क्रे छ अने राजमहेटन। 
छेक उपे मकर तेओश्रीनुं खास गोठवेदं कसरतश्ानुं छे, तेओ फ़रवा निकट त्प 
सतत एवी स्पर्तथी एं चाठ शके छ के साथेना वैयकीय अमख्दार वे; कामदार 

-स्थूख्देही होय तो तेमनी गमत्स मुञ्चवणं पण थाय ! पानसोपारी, बीडी, 
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तंबाक्ु पैकी एकाद व्यसन साधारण माणसने पण होय. ञओश्रीने एवं कांहपणः 
व्यसन नथी, जम्या पछी के चा पीधा पदी द्वग एटची जेवा निर्दोष मुख- 
वासनी तख्फ पण एक र्हिदीने न थवी ए लगभग अराक्य छे. तेनो विरिष्ठ 
अपवाद अही अमारे त्या मोजुद छे. 

१८. श्रीमत छोकरा रमाड हा, वदी ! 

ससारना साधारण माणसने जरा कौतुदः साथे क्दांच विचार अवे के 
सामन्य गृहस्थाश्रमीयो जम कयां छोक्रा, पौत्रपौत्रियो भणेजा विगेरे परिवारने 
हसी, बोरी, रमी, रमाडी, संसार ल्हावो ठे छे तेवी रीते आ अतिन्यवसायी 
अने केटटेक अरो जरा वघरे ओपचारिक अने थोडा कृत्रीम जीवनक्रमवाटा 
मोठा रोको के राजा महाराजा तेवो ल्हावो ल्ईं शक्ता हदोके केम जनो 
अनुभव ते जणे परंतु सयाजीराव महाराजा सदिव एमना मटे तो जात अनु- 
भवथी की शकाय के तेओश्री एवो ल्कावो अनेते वटी पूरा ब्हारसाया 
दादा परदादाना हैतथी ठे छे. एञश्रीनि अनेरमवार प्रपौत्रो विने ८95, 
390४ ' करी आनंदथी बोलावता, हसावता, रमाडतां, मिठाई, रमकडा, विगेरं 
अपावतां जोया छे. 

१९. नासं क्षेत्र, शुभा प्राथेना. 

मारी अने अनेकनी-ख्गभग घणां खरानी प्रामाणिवः; मान्यतां छे केः श्रीमंत 
सयाजीराव ए हिदमाताना एक अनमोट रन छे, तेमनी अनेक्विध राक्ती- 
ओनो विचार करी जोतां तो एमलरूगे छे के वडोदरानुं नानु सरखं राञ्य एमनी 
राफ्तीओ मटि अने कायेक्ेत्र तरीके अती नानु पड. एमनी ए शक्तीओ पूर बहारमा 
खीली तेना स्वर्गीय फव्टो एमनी ग्रना महादटी इदे ते मटे निदान आखा हिद 
जेट क्षेत्र तो तेमनी पूणे अने स्वरतत्र छत्रछायामा जोईए, छतां प्रमु इच्छा ए छ 
ते परिस्थितीमा पण तेमना ज्ञान अनुभवनो खम आपणे टेवाय तेरो लवो 
ए आपणा हीतनी वात छे. नही ख्हेए ते दोष आपणो कृहेवाय, तेओश्री अत्य 
प्रण हिंदमां पूज्य छ परंतु बधौ महान विभूतीओना संबधमां अने छे तेम एथीए 
वधु तेओश्री पाछठती पूजे एमां जरा ए शकः नथी. जगनायक्श्री परमात्मा 
हिंदना ए ^“ नुरे-वतन "” ने दीघो क्री सहवुटुब सहपसिर सुखी राखो 
एज अतरनी इच्छा ऊ तेओश्रीना आ ब्हाख सेवकनी-अस्तु. 












